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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR – COMUNICADOR SOCIAL 

 
 

ANEXO I – CALENDÁRIO 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrição 

 

 
Procedimentos de inscrição 

 

 
14/10 a 03/11/2021 

www.sgp.uerj.br 

UERJ (campus Maracanã) 

Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo 

Horário: das 10 às 16 horas, em dias úteis 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 04/11/2021 rede bancária 

Regularização do pagamento 

da taxa de inscrição (pagamento efetuado e 

inscrição não confirmada) 

 
Até 05/11/2021 

 
comunicador@dsea.uerj.br 

Último dia para solicitação de inclusão 
do nome social (candidatos amparados 
pelo Decreto nº 43065, de 08/07/2011) 

 
Até 05/11/2021 

 
comunicador@dsea.uerj.br 

Solicitação de condições específicas para 

a realização da prova (candidatos portadores 

de necessidades especiais) 

 
Até 05/11/2021 

 
comunicador@dsea.uerj.br 

Solicitação de atendimento especial para a 
realização da prova (candidatas lactantes) 

 
Até 05/11/2021 

 
comunicador@dsea.uerj.br 

Sistema de cotas 

Solicitação para concorrer às vagas reservadas 14/10 a 03/11/2021 www.sgp.uerj.br 

Envio on-line da documentação comprobatória Até 04/11/2021 www.sgp.uerj.br 

Divulgação do resultado da análise da 
documentação comprobatória 

06/12/2021 www.sgp.uerj.br 

 

 
Solicitação de recursos quanto ao resultado 

 

 
07 a 09/12/2021 

comunicador@dsea.uerj.br 

UERJ (campus Maracanã) 

Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 16 horas, em dias úteis 

Divulgação do resultado dos recursos 04/02/2022 www.sgp.uerj.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgp.uerj.br/
mailto:comunicador@dsea.uerj.br
mailto:comunicador@dsea.uerj.br
mailto:comunicador@dsea.uerj.br
mailto:comunicador@dsea.uerj.br
http://www.sgp.uerj.br/
http://www.sgp.uerj.br/
http://www.sgp.uerj.br/
mailto:comunicador@dsea.uerj.br
http://www.sgp.uerj.br/


2 
 

ETAPA DATA LOCAL 

Confirmação de inscrição 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição a partir de 17/01/2022 www.sgp.uerj.br 

Retificação de dados 17 a 19/01/2022 comunicador@dsea.uerj.br 

Prova 

Aplicação da prova 30/01/2022 
Local indicado no 
Cartão de Confirmação de Inscrição 

Divulgação do gabarito oficial 30/01/2022 www.sgp.uerj.br 

Divulgação do resultado da prova objetiva 08/02/2022 www.sgp.uerj.br 

Divulgação das notas da prova de Redação 17/02/2022 www.sgp.uerj.br 

Pedido de revisão de notas da prova de 

Redação 
18 a 21/02/2022 comunicador@dsea.uerj.br 

Divulgação das notas da prova de Redação 
após recurso 

17/03/2022 www.sgp.uerj.br 

Divulgação do resultado final 17/03/2022 www.sgp.uerj.br 
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