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Cronograma do Processo Seletivo 2019
Fases do Processo Seletivo
Bolsas PROMUT
Inscrições
Divulgação da Classificação dos
Candidatos Pré-Selecionados
Comprovação das Informações
dos Candidatos Pré-Selecionados
Divulgação da Lista de Espera
Comprovação das Informações
dos Candidatos em Lista de
Espera
Encerramento do Processo
Seletivo 2018

Início

Término
Horário

Data

Horário

Data

03/01/2019

12h00

31/01/2019

23:59

05/02/2019

12h00

-

-

11/02/2019

08h00

26/02/2019

21h00

A partir de
01/03/2019

12h00

-

-

A partir de
08/03/2019

08h00

-

-

Até 02 dias após a
convocação, das 8:00 às
21:00
Até
21h00
31/03/2019

I – As informações e as inscrições serão feitas diretamente no site do UNITOLEDO,
https://servicos.toledo.br/portaleducacional
II – Será divulgada no site a lista contendo os nomes dos candidatos pré-selecionados.
III – A comprovação das informações ocorrerá no período acima, em dia e horário a ser definido
e comunicado ao candidato pré-selecionado exclusivamente pelo Portal Educacional Unitoledo
e e-mail informado na ficha de inscrição.
IV – Será divulgada no site a lista contendo os nomes dos candidatos em lista de espera, por
ordem de classificação.
V – A convocação dos candidatos em lista de espera será feita, exclusivamente através do Portal
Educacional Unitoledo e e-mail informado pelo candidato na ficha de inscrição, que terá o prazo
de 02 (dois) dias para a comprovação das informações. Não comparecendo neste prazo, o
candidato será desclassificado e convocado o próximo candidato da lista de espera.
VI – Todos os contatos necessários com os candidatos serão feitos exclusivamente através do
e-mail informado pelo candidato na ficha de inscrição. O atendimento às convocações ou
solicitações, é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá estar atento ao e-mail
informado e ao Portal Educacional Unitoledo.
Araçatuba-SP, 20 de dezembro de 2018.
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