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ANEXO II
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
 

ETAPA/ATIVIDADE DATA
Publicação do edital 28/3/2022

Período para impugnação do edital 28 e 29/3/2022
Período de inscrições 1º a 17/4/2022

Úl�mo dia para pagamento do boleto bancário 18/4/2022
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 1º a 7/4/2022
Homologação preliminar da isenção da taxa de inscrição 12/4/2022

Período para recurso contra a homologação preliminar da isenção da
taxa de inscrição 13/4/2022

Homologação defini�va da isenção da taxa de inscrição 14/4/2022
Período para solicitação de atendimento diferenciado 1º a 17/4/2022

Homologação preliminar das inscrições e do atendimento
diferenciado 20/4/2022

Período para recurso contra a homologação preliminar das inscrições
e do atendimento diferenciado 20 e 21/4/2022

Homologação defini�va das inscrições e resultado do atendimento
diferenciado 25/4/2022

Divulgação dos locais e horário da prova escrita 24/5/2022
Realização da prova escrita 29/5/2022

Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita e dos cadernos de
prova 29/5/2022

Período para recursos contra o gabarito preliminar da prova escrita 30 e 31/5/2022
Divulgação do gabarito defini�vo da prova escrita e

Resultado preliminar da prova escrita 8/6/2022

Convocação dos candidatos classificados no resultado
preliminar para a verificação de veracidade da autodeclaração 8/6/2022

Período para recurso contra o resultado preliminar da prova escrita 8 e 9/6/2022
Realização da banca de verificação de veracidade da autodeclaração 11/6/2022
Resultado preliminar da verificação de veracidade da autodeclaração 11/6/2022
Recurso contra o resultado preliminar da verificação de veracidade

da autodeclaração 12 e 13/6/2022

Resultado defini�vo da verificação de veracidade da autodeclaração 14/6/2022
Divulgação do resultado preliminar do concurso público 14/6/2022

Período para recursos contra o resultado preliminar do concurso
público 14 e 15/6/2022

Divulgação do resultado final do concurso público 17/6/2022



 
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
24/03/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1573028 e o código CRC 70CA08C1.
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