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PROGRAMA DE INGRESSO SELETIVO MISTO – PISM 2022
MÓDULO I (TRIÊNIO 2022-2024), MÓDULO II (TRIÊNIO 2021-2023) e MÓDULO III (TRIÊNIO 2020-2022)

A Pró-Reitora Adjunta de Graduação da UFJF, no exercício de suas funções, resolve retificar o Edital 09/2022, nos
seguintes termos:
1 – Os itens destacados a seguir passam a ter a seguinte redação:
4.3 O período de inscrições será das 15 horas do dia 18 de julho de 2022 até às 18 horas do dia 05 de setembro de
2022, impreterivelmente.

5 DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 A isenção (ou o não pagamento) da taxa de inscrição neste processo de seleção é solicitada pelo candidato tão
somente no ato do cadastramento on-line da inscrição, a partir das 15 horas do dia 18 de julho de 2022 até às 15
horas do dia 05 de agosto de 2022, impreterivelmente, pelo site da COPESE.
5.5 É de responsabilidade do candidato consultar, no mesmo site do cadastramento da inscrição, o resultado da sua
solicitação de isenção de taxas, a partir das 15 horas do dia 16 de agosto de 2022.
5.6 Em caso de indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato poderá interpor recurso. O mesmo
deverá ser enviado no dia 17 de agosto de 2022, de 09 às 16 horas, por e-mail para o endereço eletrônico
copese@ufjf.br, por meio de formulário próprio disponibilizado no site da COPESE (www.ufjf.br/copese).
5.7 A COPESE acusará o recebimento de recursos enviados por e-mail. Caso não receba essa confirmação, é de
responsabilidade do candidato comunicar-se diretamente com o setor pelos telefones (32) 2102-3738 ou (32) 2102-3755.
5.8 O resultado dos recursos da análise de Isenção da taxa de pagamento será divulgado no dia 22 de agosto de 2022, a partir
das 15 horas no site da Copese (www.ufjf.br/copese).
QUADRO RESUMO DE DATAS E HORÁRIOS IMPORTANTES
Cadastramento da inscrição

De 15 horas do dia 18 de julho até às 18 horas do dia 05
de setembro de 2022, impreterivelmente.

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

De 15 horas do dia 18 de julho até às 15 horas do dia 05
de agosto de 2022, impreterivelmente.

Resultado da solicitação de isenção
Recurso da solicitação de isenção

A partir das 15 horas do dia 16 de agosto de 2022.
Dia 17 de agosto de 2022, de 9 horas às 16 horas.

Resultado do recurso da solicitação de isenção

Dia 22 de agosto de 2022, a partir das 15 horas.
De 18 de julho até o dia 09 de setembro de 2022,
impreterivelmente, respeitados os horários de
compensação bancária.

Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)

Prazo para solicitação de atendimento especial e uso do De 15 horas do dia 18 de julho até às 18 horas do dia 05
nome social
de setembro de 2022, impreterivelmente.
Resultado da solicitação de atendimento especial e uso
do nome social

A partir das 15 horas do dia 23 de setembro de 2022.
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Recurso do resultado da solicitação de atendimento
especial e uso do nome social
Resultado do recurso da solicitação do atendimento
especial
Divulgação dos trechos musicais para provas de
habilidade específica de Teoria e Percepção Musical
Envio das provas de habilidade específica de Teoria e
Percepção Musical.

Dia 26 de setembro de 2022, de 9 horas às 16 horas.
Dia 30 de setembro de 2022, às 15 horas.
A partir das 15 horas do dia 31 de agosto 2022.
De 09 a 16 de setembro de 2022.

Resultado da Prova de Habilidade Específica

A partir das 15h do dia 04 de outubro de 2022.

Divulgação da Relação Candidato/Vaga do módulo III

A partir das 15 horas do dia 08 de novembro de 2022.

Emissão do comprovante definitivo de inscrição

A partir das 15 horas do dia 08 de novembro de 2022 até
somente às 12 horas do último dia de provas.

Realização das provas do PISM

03 e 04 de dezembro de 2022.

Interposição de recurso das provas de todos os
Dia 05 de dezembro de 2022, das 09 horas às 16 horas.
módulos por parte de candidatos
Divulgação das notas do módulo III e espelho do Cartão
Dia 19 de janeiro de 2023, a partir das 15 horas.
Resposta
Interposição de recursos das notas do módulo III

Dia 20 de janeiro de 2023, das 09 horas às 16 horas.

Divulgação do resultado final do módulo III

Dia 02 de fevereiro de 2023, a partir das 15 horas.

Divulgação das notas dos módulos I e II e espelho do
Cartão Resposta

Dia 14 de março de 2023, a partir das 15 horas.

Interposição de recurso das notas dos módulos I e II

Dia 15 de março de 2023, das 09 horas às 16 horas.

Divulgação do resultado final dos módulos I e II

Dia 23 de março de 2023, a partir das 15 horas.

Pré-matrícula on-line dos aprovados

Verificar no site: http://www.ufjf.br/cdara/

Matrícula dos aprovados

Verificar no site: http://www.ufjf.br/cdara/

Juiz de Fora, 05 de julho de 2022.

Beatriz Francisco Farah
Pró-Reitora Adjunta de Graduação

