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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA 
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO JUNHO/2021 

 
ATIVIDADE DATA 

Solicitações departamentais para edital de abertura Até 07 de junho 
Análise processual e anotação no Bpeq De 08 a 10 de junho 
Envio de minuta do edital para manifestação da Procuradoria Jurídica 11 de junho 
Envio de minuta do edital aos departamentos para ciência e concordância, após manifestação da 
Procuradoria (por e-mail) Até 25 de junho 

Confirmação dos departamentos para publicação do edital (por e-mail) Até 28 de junho 
Autorização para publicação (CPGP e PROGEP) 30 de junho 
Encaminhamento do edital ao setor de comunicação para publicação no DOU 30 de junho 
Publicação do edital no Diário Oficial da União (PREVISÃO) 01 de julho 
Prazo para impugnação ao edital, a contar de sua publicação e em conformidade com seus termos 05 dias  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO AGOSTO/2021 

 

ATIVIDADE DATA 

Solicitações departamentais para edital de abertura Até 20 de julho 

Análise processual e anotação no Bpeq De 20 a 23 de julho 

Prazo para retorno dos processos que foram devolvidos às unidades para diligências Até 28 de julho 

Envio de minuta do edital para manifestação da Procuradoria Jurídica 29 de julho 

Envio de minuta do edital aos departamentos para ciência e concordância, após manifestação da 
Procuradoria (por e-mail) 

Até 13 de agosto 

Confirmação dos departamentos para publicação do edital (por e-mail) 
Até 18 de agosto 

(12h) 

Autorização para publicação (CPGP e PROGEP) 18 de agosto 

Encaminhamento do edital ao setor de comunicação para publicação no DOU 19 de agosto 

Publicação do edital no Diário Oficial da União (PREVISÃO) 20 de agosto 

Prazo para impugnação ao edital, a contar de sua publicação e em conformidade com seus termos 05 dias  

 


