AGENDA DO PROCESSO SELETIVO VOCACIONADO – PSV 2015

Atividade/Evento do PSV 2015

Data/Período

Publicação das obras literárias recomendadas:

27/08/2014

Publicação dos editais de abertura Processo Seletivo de Vagas Iniciais 2015:

13/09/2014

Inscrição para isenção de taxa e pedido de assistência especial:

Das 09h do dia 26/09 às
23h59min do dia 06/10 de 2014.

Período para entrega da documentação exigida no edital nº 12/2014 COMPERVE para:
1. Candidato que solicitou isenção da taxa de inscrição (conforme Lei Estadual nº 8.627 de 20 de janeiro de 2005);
2. Candidato que solicitou isenção da taxa inscrição por ser doador de sangue (conforme Decreto Estadual nº

De 08 a 10/10/2014 no horário
das 08h às 17h.

19.844 de 06 de junho de 2007, que regulamenta a Lei Estadual nº 5.869, de 09 de janeiro de 1989);
3. Candidato que solicitou assistência especial.
Divulgação do resultado da análise dos requerimentos para assistência especial:

15/10/2014

Divulgação da lista dos candidatos isentos de taxa:
Interposição de recurso referente à assistência especial:

17/10/2014

Publicação do Manual do Candidato

20/10/2014

Período de inscrição dos candidatos no PSV 2015:

Das 09h do dia 20/10 às
23h59min do dia 06/11 de 2014.

Divulgação definitiva da análise dos requerimentos para assistência especial:
Período para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário:

22/10/2014
Das 09h do dia 20/10 às
23h59min do dia 11/11 de 2014.

Disponibilização do status de inscrição final do candidato no PSV 2015:

14/11/2014

Divulgação da concorrência dos cursos no PSV 2015:
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Divulgação dos candidatos beneficiados nos sistemas de cotas (social e pessoas com deficiência):
Divulgação para impressão do Cartão do Candidato contendo as seguintes informações:
1. Dados pessoais e opção de curso e de língua estrangeira;

24/11/2014 até a realização das
provas.

2. Local de realização das provas.
Realização das provas:

14 e 15/12/2014
Duas horas após o término da

Divulgação dos gabaritos:

aplicação das provas de cada
dia.

Período para interposição de recurso contra o gabarito oficial preliminar:

Até 48 horas após a publicação
dos respectivos gabaritos

Divulgação do resultado:

23/01/2015

Publicação do edital das matrículas, nele constará as datas para as matrículas do 1º e 2º semestres de 2015, neste ato
será feita a entrega da documentação para comprovação das condições: não cotista, cotista social e cota para pessoas
com deficiência, conforme documentação prevista no anexo II do Edital nº 13/2014, conforme cada caso, apenas para
os candidatos aprovados no PSV 2015.

23/01/2015

Importante verificar se você reúne as condições de cada caso citado, sob pena da perda compulsória da vaga, caso
não seja feita a comprovação da condição informada pelo candidato no ato de sua inscrição, em conformidade com o
citado no subitem 5.16 do referido edital.
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