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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 
EVENTO DATA PREVISTA 

Publicação do edital de abertura 03/12/2021 

Período de inscrições 03/12/2021 a 21/12/2021 

Solicitação de atendimento especial para prova 03/12/2021 a 21/12/2021 

Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 03/12/2021 a 21/12/2021 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 03/12/2021 a 05/12/2021 

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 09/12/2021 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 10/12/2021 

Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 16/12/2021 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 22/12/2021 

Divulgação das inscrições deferidas 27/12/2021 

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 27/12/2021 

Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 27/12/2021 

Recursos contra o indeferimento das inscrições 28/12/2021 

Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 28/12/2021 

Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 28/12/2021 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 06/01/2022 
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento especial 
para prova 06/01/2022 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para vagas 
reservadas (PcD) 06/01/2022 

Homologação das inscrições deferidas 06/01/2022 

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 06/01/2022 

Divulgação do quantitativo de candidatos por vaga 06/01/2022 

Realização da prova objetiva 09/01/2022 

Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva 09/01/2022 

Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva  10/01/2022 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva do cargo de LIBRAS 12/01/2022 

Resultado preliminar da prova objetiva do cargo de Intérprete de Libras 12/01/2022 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva do cargo de Intérprete de Libras 13/01/2022 

Resultado da prova objetiva pós recursos do cargo de Intérprete de Libras 14/01/2022 

Convocação para prova prática 14/01/2022 

Divulgação de informações e locais para realização da prova prática 14/01/2022 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva para os demais cargos 14/01/2022 

Resultado preliminar da prova objetiva para os demais cargos 14/01/2022 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva para os demais cargos 15/01/2022 

Realização da prova prática do cargo de Intérprete de Libras 16/01/2022 

Resultado da prova prática do cargo de Intérprete de Libras 16/01/2022 

Recursos contra o resultado da prova prática do cargo de Intérprete de Libras 17/01/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da prova prática do cargo de Intérprete de Libras 19/01/2022 
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva para os demais 
cargos 

19/01/2022 

Resultado da prova objetiva pós recursos para os demais cargos 19/01/2022 

Resultado final  19/01/2022 


