DATA/PERÍODO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1º SEMESTRE / 2021
25/01
06 e 07/04
06/04
13, 14 e 15/04
22/04
19/04 a 06/06
03 a 31/05

Início das aulas – 1° semestre/2021.
SECGE - Publica no Diário Eletrônico do PJERJ e no site o Edital de Abertura da Prova
de Seleção da EMERJ – 2º sem/2021.
JORNADAS EMERJ com foco na preparação para a prova de seleção da EMERJ.
SEADE - Prazo de inscrição on-line dos candidatos concorrentes à reserva de vagas
(cotistas) para a Prova de Seleção para o 2° sem/2021 – das 11h às 23h59min.
SECGE - Publica no Diário Eletrônico do PJERJ e no site relação com o nome dos
candidatos cotistas que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas.
DETEC – Prazo para as inscrições on-line da Prova de Seleção da EMERJ dos
candidatos à ampla concorrência – 2º sem/2021 – das 11h às 23h59min.
SEADE – Prazo para inscrições, com apoio técnico, para a Prova de Seleção dos
candidatos à ampla concorrência que não dispõem de Internet – das 11h às 23h59min.

10 a 14/05

SECGE – publicação de AVISO (prazos e docs. necessários para solicitação/renovação
de bolsas de estudo).
SEADE – prazo para solicitação/renovação de bolsas de estudo.

17 a 21/05

SECGE/DIFIN – análise dos pedidos de bolsas de estudo.

03/05

25/05

SECGE/SEADE/DIFIN – divulgação do resultado dos pedidos de bolsa de estudo.

15/06

DIFIN – último dia para o pagamento e a comprovação da taxa de inscrição da Prova
de Seleção.
SEADE - data-limite para quaisquer esclarecimentos aos candidatos sobre a Prova de
Seleção – das 11h às 17h.
SEADE/DIFIN - fechamento da listagem com o total dos candidatos inscritos na Prova
de Seleção.
VUNESP - Disponibilização do ambiente virtual para realização da prova para os
candidatos
Término das aulas – 1° semestre/2021.
Realização de treinamento para a prova digital para os candidatos – 14:00h
DETEC – a partir das 12h, disponibiliza aos candidatos a plataforma em que se
realizará a Prova.
SECGE – publica no Diário da Justiça Eletrônico do PJERJ e no site da EMERJ a
relação com os nomes de todos os candidatos inscritos no Concurso de Seleção.

27/06

Prova de Seleção da EMERJ para o 2° sem/2021.

08/06
10/06
11/06
11/06
11/06
13/06
14/06

28 e 29/06
05 a 07/07
07/07
08/07
08 e 09/07
12 e13/07

Recursos da aplicação da prova digital
SEADE – prazo para solicitação de reabertura de matrícula e mudança de turno – das
11h às 17h.
Diretora-Geral – aprova o Edital de Resultado do Concurso de Seleção para aprovação.
Comissão do Concurso – realiza Sessão Pública para divulgação do resultado da
Prova de Seleção.
Diretora-Geral – define total de turmas e vagas que deverão ser preenchidas.
SECGE - publica no Diário Eletrônico do PJERJ e no site da EMERJ relação dos
aprovados na Prova de Seleção – 2° sem/2021 – Manhã/Noite.

12 e 13/07

SEADE – confirmação de matrícula CP I Manhã/Noite – 2º sem/2021 - das 11h às 17h.

14 e 15/07

SEADE – confirmação de matrícula on-line do CP II ao CP VI – M/N – das 11h às 17h.

15/07
16/07
16/07
20 e 21/07
22/07
23/07
23/07
26/07

SECGE- publicação no Diário Eletrônico do PJERJ da relação dos reclassificados na
Prova de Seleção.
SEADE – confirmação de matrícula dos reclassificados CP I Manhã/Noite – 2° sem/2021
– das 11h às 17h.
SEADE – fechamento do total de alunos matriculados por CP.
SECGE - análise dos pedidos de mudança de turno e reabertura de matrícula.
SECGE/SEADE - resultado dos pedidos de reabertura de matrícula e de mudança de
turno.
SEADE - matrícula extemporânea de alunos com documentação pendente.
SEADE - confirmação de matrícula dos pedidos de reabertura - Manhã/Noite.
Início das aulas - 2º semestre / 2021.
Versão atualizada em 21/06/2021.

