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NOTA INFORMATIVA 
 

A Coordenadoria de Concursos comunica aos candidatos inscritos no concurso 
público para Professor Efetivo do Magistério Superior do Edital nº 035/2017-PROGESP que a 
lista preliminar de inscritos será divulgada no dia 17/01/2018. 

Esclarecemos que a alteração no cronograma se deu em razão de problemas 
técnicos no sistema que inviabilizaram a geração da GRU para os candidatos que se 
inscreveram no último dia.  

Desta forma, de modo a não causar prejuízo a nenhum dos interessados, no 
período de 09 a 10/01/2018, a Superintendência de Informática estará atualizando o sistema 
para que os candidatos que não conseguiram gerar a GRU até o dia 04/01/2018, ou que de 
posse da GRU não puderam efetuar o pagamento por qualquer motivo, possam gerar uma nova 
Guia, com a data de vencimento para o dia 12/01/2018. 

Em razão dessa problemática, informamos abaixo o novo cronograma das etapas 
subsequentes (Anexo II do Edital nº 035/2017-PROGESP), sendo mantido o mesmo período de 
aplicação das provas: 

 

EVENTOS PERÍODO 

Pagamento da taxa de inscrição 01/12/2017 a 12/01/2018 

Divulgação da relação preliminar de inscritos (ampla concorrência, 
deficientes e negros 

17/01/2018 

Prazo de recurso para os candidatos que se declararam erroneamente na 
condição de negros 

18/01/2018 a 19/01/2018 

Prazo de recurso para o candidato que não teve a inscrição deferida 18/01/2018 a 22/01/2018 

Divulgação da relação definitiva de inscritos 24/01/2018 

Prazo para que os candidatos com inscrições deferidas anexem 
eletronicamente o currículo, o MPAP e documento de identificação com 
foto 

29/01/2018 a 23/02/2018 

Divulgação da relação de candidatos que anexaram eletronicamente a 
documentação na área do candidato 

28/02/2018 

Divulgação das Comissões Examinadora e respectivos Calendários A partir de 19/02/2018 

Prazo de impugnação dos membros da Comissão Examinadora 3 dias úteis a partir da divulgação 

Período de aplicação das provas 19/03/2018 a 12/05/2018 

 

Natal, 09 de janeiro de 2018. 


