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FUNATEC
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FUNATEC

18

FUNATEC

ATIVIDADES
Data da publicação do Edital.
Data de início e encerramento das inscrições, ITEM 5 do edital
Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição, na forma do
ITEM 4 do Edital, e-mail: funatec.camara@outlook.com.
Período de envio do Laudo Médico para os Candidatos que irão
concorrer às vagas de PCD, na forma do ITEM 6 do edital, e-mail:
funatec.camara@outlook.com.
Período de envio de documentos para Procedimento de
Heteroidentificação para os candidatos que irão concorrer às vagas
reservadas para negros, na forma do ITEM 7 do edital, e-mail:
funatec.camara@outlook.com.
Período de envio de documentos para os Candidatos que solicitarem
condição especial para realização das provas e da candidata lactante,
na forma do ITEM 8 do edital, e-mail: funatec.camara@outlook.com.
Data para divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção no
site: https://www.funatec.org.br
Prazos para interposição de recursos referentes ao resultado da
análise dos pedidos de isenção – e-mail: funatec.camara@outlook.com
Data para divulgação das respostas dos recursos referentes ao
resultado da análise dos pedidos de isenção para consulta no site:
https://www.funatec.org.br.
Data para divulgação do relatório de candidatos inscritos por cargo
público que tiveram suas inscrições deferidas, que concorrem a vaga
de PNE, vagas reservadas para negros e que solicitaram atendimento
especial, no site: https://www.funatec.org.br
Prazo para interposição de recursos quanto ao indeferimento de
inscrições dos candidatos que se inscreveram as vagas de PCD, vagas
resrevadas para negros e que solicitaram atendimento especial – email: funatec.camara@outlook.com
Data de divulgação das respostas dos recursos interpostos pelos
candidatos quanto as inscrições de vagas a PCD, vagas reservadas para
negros e que solicitaram atendimento especial, no site:
https://www.funatec.org.br.
Data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de
inscrição.
Data para divulgação do relatório de Candidatos inscritos por cargo
público no site: https://www.funatec.org.br.
Prazos para interposição de recursos relacionados ao Relatório de
Candidatos
inscritos por cargo público – e-mail:
funatec.camara@outlook.com.
Data para divulgação do relatório final de Candidatos inscritos por cargo
público no site: https://www.funatec.org.br.
Data para a publicação do Edital de convocação dos Candidatos inscritos
para aplicação das provas objetivas de múltipla escolha com locais de
provas no site: https://www.funatec.org.br.
DATA DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA E PROVA
DISCURSIVA PARA O CARGO DE ANALISTA JURÍDICO.

DATA
27/09/2022
27/09/2022 a 27/10/2022
27/09/2022 a 01/10/2022
27/09/2022 a 14/10/2022

27/09/2022 a 14/10/2022

27/09/2022 a 14/10/2022
05/10/2022
06/10/2022 a 07/10/2022
12/10/2022

17/10/2022

18/10/2022 a 19/10/2022

22/10/2022
27/10/2022
08/11/2022
09/11/2022 a 10/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
20/11/2022

19

FUNATEC

20

CANDIDATO

21

FUNATEC

22

FUNATEC

23

CANDIDATO

24
25

FUNATEC
CANDIDATO

Data da divulgação do Gabarito de respostas das provas objetivas, no
site: https://www.funatec.org.br.
Prazo para interposição de recursos dos Candidatos, referentes ao
Gabarito das provas objetivas – e-mail: funatec.camara@outlook.com
Data para divulgação das respostas dos recursos interpostos pelos
Candidatos, referentes ao Gabarito para consulta no site:
https://www.funatec.org.br.
Data para divulgação do resultado das notas das provas objetivas
dos Candidatos para consulta no site: https://www.funatec.org.br
Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado das notas
das provas objetivas e solicitação ao espelho do Cartão Resposta – email: funatec.camara@outlook.com.
Data para divulgação das respostas aos recursos interpostos pelos
Candidatos, referentes ao resultado das notas das provas objetivas para
consulta no site: https://www.funatec.org.br.
Divulgação do resultado final para homologação do certame no site:
https://www.funatec.org.br.

21/11/2022
22/11/2022 e 23/11/2022
30/11/2022
05/12/2022
06/12/2022 e 07/12/2022
12/12/2022
14/12/2022

