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PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

Item Atividade Data 

1 Publicação do Edital de Abertura 06/09/2021 

2 Período de inscrições provisórias exclusivamente via internet  
08/09 a 

18/10/2021 

3 
Período de solicitação da isenção da taxa de inscrição conforme Lei Estadual nº 
13.320/09  

08 a 22/09/2021 

4 Publicação do resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição  24/09/2021 

5 
Período para interposição de pedidos de reconsideração do indeferimento das 
isenções da taxa de inscrição 

27/09 a 
01/10/2021 

6 
Publicação do resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após 
Recurso 

06/10/2021 

7 

 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 

 Último dia para entrega do laudo médico para candidatos que necessitem 
de condições especiais para a realização das provas 

 Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que desejam 
concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência 

 Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não 
estão de acordo para fins de identificação no dia de prova 

19/10/2021 

8 
 Publicação da nominata da banca examinadora da Fase Objetiva.  

 Publicação do Edital de data, horário e local da prova da Fase Objetiva.  
20/10/2021 

9 
Publicação do Edital de homologação das inscrições provisórias e do resultado 
dos pedidos de condições especiais para a realização da prova da Fase Objetiva 

21/10/2021 

10 
Período para interposição de pedidos de reconsideração do indeferimento das 
inscrições provisórias e das condições especiais para a realização da prova da 
Fase Objetiva.  

22 a 28/10/2021 

11 
 Divulgação do link de consulta de sala de realização da prova da Fase 
Objetiva 

26/10/2021 

12 
 Publicação do resultado dos pedidos de reconsideração das inscrições 
provisórias e das condições especiais para realização da prova da Fase Objetiva. 

29/10/2021 

13 APLICAÇÃO DA PROVA DA FASE OBJETIVA (turno manhã) 07/11/2021 

14  Publicação das portarias de designação das Comissões Especiais 08/11/2021 

15 

 Publicação do gabarito e notas da Fase Objetiva 

 Publicação das listas provisórias de notas dos candidatos com deficiência, 
negros e de ampla concorrência. 

 Publicação Edital de convocação para verificação fenotípica dos candidatos 
que se declararam negros. 

11/11/2021 

16 
 Período para interposição de pedido de reconsideração do gabarito e das 
notas da prova da Fase Objetiva 

12 a 19/11/2021 

17 
 Divulgação do turno e horário de comparecimento para verificação fenotípica 
dos candidatos que se declararam negros 

17/11/2021 

18 
 Verificação fenotípica dos candidatos que se declararam negros, 
esclarecimento e comprovação documental dos candidatos com deficiência 

26/11/2021 

19  Publicação do resultado da verificação fenotípica 30/11/2021 

20 
 Prazo para interposição de pedido de reconsideração da verificação 
fenotípica 

01 a 07/12/2021 
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Item Atividade Data 

21 

 Publicação do resultado dos pedidos de reconsideração das notas da prova 
da Fase Objetiva 

 Publicação do resultado dos pedidos de reconsideração da verificação 
fenotípica 

 Convocação dos candidatos habilitados para a Fase Escrita e fixação do 
prazo para o encaminhamento de títulos  

 Publicação da nominata da banca examinadora da Fase Escrita 

 Publicação de data, horário e local das provas da Fase Escrita 

22/12/2021 

22  APLICAÇÃO DAS PROVAS DA FASE ESCRITA 15 e 16/01/2022 

23 
Publicação da data do ato público de reabertura dos invólucros que contêm as 
capas dos cadernos de respostas das provas da Fase Escrita  

05/04/2022 

24 
Ato público de reabertura dos invólucros que contêm as capas dos cadernos de 
respostas das provas da Fase Escrita 

13/04/2022 

25 Publicação das notas das provas da Fase Escrita 13/04/2022 

26 
Período para interposição de pedidos de reconsideração das notas das provas 
da Fase Escrita 

18 a 25/04/2022 

27 

 Publicação do resultado dos pedidos de reconsideração das notas 
das provas da Fase Escrita 

 Convocação dos candidatos aprovados na Fase Escrita para a 
realização das inscrições definitivas 

12/07/2022 

28 Período para realização das inscrições definitivas 13 a 22/07/2022 

29 Publicação do Edital de inscrições definitivas deferidas 26/07/2022 

30 
Prazo para pedido de reconsideração de eventuais indeferimentos da 
inscrição definitiva 

27 a 02/08/2022 

31 

 Publicação da homologação das inscrições definitivas 

 Publicação da nominata da banca examinadora das provas da 
Fase Definitiva (provas orais e de sustentação oral) 

 Convocação dos candidatos com inscrição definitiva deferida para 
a realização das provas da Fase Definitiva (provas orais e de 
sustentação oral) 

 Divulgação de data, horário e local das provas da Fase Definitiva 

 Divulgação do dia do sorteio da ordem de arguição das provas orais 
e apresentação em tribuna da prova de sustentação oral 

04/08/2022 

32 
Sessão pública de sorteio do dia/turno de arguições provas orais e 
apresentação em tribuna da prova de sustentação oral 

08/08/2022 

33 
APLICAÇÃO DAS PROVAS DA FASE DEFINITIVA - PROVAS 
ORAIS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL 

19, 20 e 
21/08/2022 

 

34 
 Publicação das notas da Fase Definitiva (provas orais e de 

sustentação oral) 

 Publicação das notas dos títulos 

25/11/2022 

35 
Período para interposição de pedidos de reconsideração das notas 
das provas orais, prova de sustentação oral e dos títulos 

28/11 a 
07/12/2022 

 
*Incluído em 24/11/2022 

 
 


