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Anexo I - Cronograma para as atividades referentes à 1ª CPLE ON-LINE
DATA
27/04

28/04 a 02/05

04/05
16/05

16/05 a 30/05

17/05 e18/05
20/05

ATIVIDADE

1º CONVOCAÇÃO para Confirmação da Permanência na Lista de
Espera (CPLE) 2022 da Univasf - Relação de convocados.
Observação: Serão convocados candidatos até 15 (quinze) vezes
o número de vagas disponíveis para formação de cadastro de
reserva.
Período para o candidato realizar a confirmação da permanência
na Lista de Espera da Univasf seguindo os seguintes
procedimentos: acessar o Sistema Sase, prestar as informações,
postar os documentos comprobatórios e clicar em FINALIZAR o
questionário.
OBS: Para os candidatos participantes do sistema de reserva de
vagas, deverá ser realizada a inserção dos documentos
obrigatórios no Sistema Sase.
DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM dos candidatos que realizaram o
procedimento da 1º CPLE 2022.
CONVOCAÇÃO para matrícula a partir do resultado parcial da
pré-matrícula para os candidatos do 1º remanejamento
(candidatos classificados dentro das vagas disponíveis). O
resultado parcial conterá as pré-matrículas que foram
confirmadas, as não confirmadas (com pendência de
documentos exigidos para pré-matrícula), e os eliminados (não
realizaram a pré-matrícula) para os candidatos do 1º
remanejamento.
CONVOCAÇÃO dos candidatos com pré-matrícula confirmada no
1º remanejamento para gravar e enviar o vídeo de
autodeclaração étnico-racial, apenas para os candidatos dos
Grupos L2, L6, L10 e L14, exceto os indígenas. Link para envio do
vídeo: https://forms.gle/L7Fmp3iyUN3BmH6x9
Prazo para interpor RECURSO do resultado parcial da prématrícula para os candidatos do 1º remanejamento.
RESULTADO FINAL da pré-matrícula para os candidatos do 1º
remanejamento.
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27 a 29/06

04/07
05/07 e 06/07
12/07
A partir de 01/07

A partir de 01/07

A partir de 01/07

Observação: O candidato que optou por realizar a entrega de
documentação via correios, poderá postar a documentação a
partir do resultado final da pré-matrícula.
Provável data para recebimento dos documentos de matrícula
dos candidatos do 1º remanejamento.
Observação: A documentação entregue via correios deve chegar
no protocolo da Univasf até o último dia da matrícula presencial.
RESULTADO PARCIAL da matrícula para o 1º remanejamento.
Prazo para interpor RECURSO referente ao resultado parcial da
matrícula dos candidatos do 1ºremanejamento.
RESULTADO FINAL da matrícula dos candidatos do 1º
remanejamento
CONVOCAÇÃO para perícia multiprofissional para os candidatos
que concorreram às vagas reservadas para os Grupos L9, L10, L13
e L14.
RESULTADO PARCIAL da avaliação socioeconômica dos
candidatos com matrícula confirmada no 1º remanejamento, na
página do PS-ICG 2022, apenas para os candidatos dos Grupos L1,
L2, L9 e L10
RESULTADO
PARCIAL
das
heteroidentificações
das
autodeclarações étnico-raciais dos candidatos com matrícula
confirmada no 1º remanejamento, na página do PS-ICG 2022,
apenas para os candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14.
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