
 

   

 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA  
 

EDITAL Nº 02 de 30 de janeiro de 2023 
 

DATA EVENTO  

31/01/2023 Lançamento do Edital 

31/01/2023 e 
01/02/2023 

Prazo de Impugnação do Edital  

02 a 04/02/2023 Período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  

06/02/2023 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas da isenção da Taxa e Inscrição 

06/02 a 15/02/2023 Período de inscrições dos candidatos 00:00 do dia 06 de fevereiro de 2023 até às 
17:00 do dia 15 de fevereiro de 2023 por meio do e-mail  
concursobiomedicinaufdpar@gmail.com seguindo as orientações dos itens 3 e 6 do 
edital. 

16/02/2023 Divulgação das inscrições deferidas, a partir das 15:00, no site 
https://ufdpar.edu.br/  

23/02/2023 Apresentação de recursos, exclusivamente online até às 16:00 do dia 23/02/2023 

por meio do e-mail concursobiomedicinaufdpar@gmail.com 

27/02/2023 Julgamento dos recursos, homologação e divulgação das inscrições e divulgação dos 
horários de sorteio para a Prova Didática a partir das 16 horas, no site 
https://ufdpar.edu.br/ 

A partir do dia 
28/02/2023 

Sorteio do tema para a Prova de Didática 

A partir do dia 
01/03/2023 

Aplicação da Prova de Didática. **  

A partirdo dia 

06/03/2023 

Divulgação do resultado da prova didática a partir das 17:00, no site 
https://ufdpar.edu.br/  

07/03/2023 Apresentação de recursos, exclusivamente online por meio do e-mail  
concursobiomedicinaufdpar@gmail.com. até às 16:00 do dia 07/03/2023 

08/03/2023 Julgamento dos recursos a partir das 14:00 no site https://ufdpar.edu.br/ 

09/03/2023 Análise, julgamento e pontuação da prova de títulos 

10/03/2023 Divulgação do resultado da prova de títulos, a partir das 15h, no site 
https://ufdpar.edu.br/ 

13/03/2023 Prazo para apresentação de recursos do resultado da prova de títulos, 
exclusivamente online   pelo e-mail concursobiomedicinaufdpar@gmail.com 

15/03/2023 Julgamento dos recursos e resultado final do processo seletivo, a partir das 15:00 
horas, no site https://ufdpar.edu.br/  

 A partir 
16/03/2023 

Divulgação do resultado final do processo seletivo, a partir das 17h, no site 
https://ufdpar.edu.br/  

* A aplicação da Prova Didática ocorrerá 24 horas após o sorteio do tema. 
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