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 CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO VOCACIONADO – PSV/2 013  

 

Atividade/Evento do PSV 2013 Data/Período 

Publicação das obras literárias recomendadas: 11/05/2012 

Publicação do edital de abertura do Processo Seletivo Vocacionado versão 2013: 06/11/2012 

Período de inscrição: Das 09h do dia 30/11 às 23h59min do dia 26/12 de 2012. 

Período para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário: De 30/11/2012 a 28/12/2012 

Período para entrega da documentação exigida no edital nº 015/2012 – COMPERVE para: 

1. Candidato cotista (conforme Lei Estadual nº 8.258, de 27 de dezembro de 2002); 

2. Candidato que solicitou isenção da taxa de inscrição (conforme Lei Estadual nº 8.627 de 

20 de janeiro de 2005); 

3. Candidato que solicitou isenção da taxa inscrição por ser doador de sangue (conforme 

Decreto Estadual nº 19.844 de 06 de junho de 2007, que regulamenta a Lei Estadual nº 

5.869, de 09 de janeiro de 1989); 

4.  Candidato que solicitou assistência especial. 

De 21/01 a 25/01/2013 no horário das 08h às 17h. 

Novo período para pagamento, único e exclusivamente, ao candidato que:  

1. Solicitou isenção da taxa de inscrição e não comprovou ser doador de sangue (em 

conformidade com o Decreto Estadual nº 19.844 de 06 de junho de 2007, que 

regulamenta a Lei Estadual nº 5.869, de 09 de janeiro de 1989); 

2.  Solicitou isenção da taxa de inscrição e não entregou ou comprovou mediante 

documentação exigida através do Edital nº 015/2012 ser isento do pagamento da taxa de 

inscrição (em conformidade com a Lei Estadual nº 8.627 de 20 de janeiro de 2005). 

 

De 29/01 a 31/01/2013 
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 Divulgação da relação dos candidatos aptos ao TAEM: 30/01/2013 

Divulgação do resultado da análise dos requerimentos para assistência especial: 01/02/2013 

Realização do TAEM (local: DART, no horário das 08h às 12h): 03/02/2013 

Interposição de recurso referente à assistência especial: 06/02/2013 

Divulgação do resultado do TAEM: 07/02/2013 

Divulgação definitiva da análise dos requerimentos para assistência especial: 15/02/2013 

Disponibilização do status de inscrição final do candidato no PSV 2013:  

Divulgação da concorrência dos cursos no PSV 2013: 
15/02/2013 

Divulgação para impressão do Cartão do Candidato contendo as seguintes informações: 

1. Dados pessoas e opção de curso e de língua estrangeira; 

2. Local de realização das provas. 

19/02/2013 até a realização das provas. 

Realização das provas: 03/03 e 04/03/2013 

Divulgação dos gabaritos: Duas horas após o término da aplicação das provas de 

cada dia. 

Divulgação do resultado:  05/04/2013 

 

 
 

 

 

 


