
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO 

 

ANEXO C – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 
DATA 

PROVÁVEL 

REFERÊNCIA PARA 

DIVULGAÇÃO/ENTREGA 

Publicação do Edital 

      

09/07/2021 

 

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) 

Período para 

impugnação do Edital 

           

10/07/2021 a 

12/07/2021 

 

Através de correspondência eletrônica 

encaminhada ao e-mail: 

selecaoesg@funab.edu.br 

Período de Inscrições 

(Fase 1) 

      

13/07/2021 a 

06/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Divulgação de lista 

convocatória para 

comparecimento à 

Banca da Comissão 

de Verificação de 

Fenótipo 

                    

09/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Período para 

verificação da 

Autodeclaração de 

Cor pela Comissão de 

Verificação de 

Fenótipo 

11/08/2021 a 

12/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/  e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Divulgação do 

resultado preliminar 

da Fase 1 

13/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/  e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Período para interpor 

recurso referente à 

Fase 1 

      

13/08/2021 a 

14/08/2021 

Por meio de link para interposição de recurso 

referente à fase 1 disponível no endereço: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ 
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Divulgação do 

julgamento dos 

recursos e do 

Resultado final da 

Fase 1 

     18/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Fase 2 - Período de 

matrículas 

       

19/08/2021 a 

20/08/21 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/  e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Divulgação do 

resultado preliminar 

da Fase 2 e período 

para interpor recurso 

referente à Fase 2 

23/08/2021 

Por meio de link para interposição de recurso 

referente à fase 2 disponível no endereço: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ 

Divulgação do 

resultado final da Fase 

2, divulgação de 

vagas remanescentes 

e convocação para a 

matrícula de 2ª 

chamada 

      

24/08/2021 

      

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Matrícula – 2ª 

Chamada 

      

24/08/2021 a 

25/08/2021 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Divulgação do 

resultado preliminar 

da 2ª chamada e 

período para interpor 

recurso referente à 2ª 

chamada da Fase 2 

      

26/08/2021 

 

Por meio de link para interposição de recurso 

referente à fase 2 disponível no endereço: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ 

Divulgação do 

resultado final da 2ª 

chamada da Fase 2 

      

27/08/2021 

 

Por meio do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ e também divulgado no endereço 

eletrônico da FUNAB http://funab.se.df.gov.br/ 

e da ESG http://esg.df.gov.br/ 

Início das aulas 

30/08/2021 

 

 

Em plataforma digital a ser divulgada por meio 

do endereço eletrônico do Cebraspe: 

http://www.cebraspe.org.br/educacao/especializ

acao/ 
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