
 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CERTAME 

  

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital Normativo do concurso público 23/12/2022* 

Prazo para a impugnação do Edital Normativo. 26 e 27/12/2022 

Período de análise dos pedidos de impugnação. 28 a 30/12/2022 

Resultado da análise dos pedidos de impugnação 11/01/223 

Edital de retificação após impugnação 23/01/2023 

Período para a solicitação de isenção 16 a 30/01/2023 

Período de análise dos pedidos de isenção 19/01/2023 a 
05/02/2023 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção 06/02/2023 

Recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção 07 e 08/02/2023 

Resultado final dos pedidos de isenção 22/02/2023 

Período para as inscrições 30/01 a 
06/03/2023 

Período para solicitação para concorrer na condição de hipossuficientes 30/01 a 
17/02/2023 

Solicitação para atendimento especial e para concorrer as vagas para pessoas com 
deficiência. 

30/01 a 
17/02/2023 

Período para análise dos pedidos pela banca organizadora. 20 a 22/02/2023 

Resultado preliminar das solicitações de atendimento especial e para pedidos de vagas 
destinadas para pessoas com deficiência.  27/02/2023 

Recursos contra o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial e para 
pedidos de vagas destinadas para pessoas com deficiência. 

28/02 e 
01/03/2023 

Resultado preliminar das solicitações para concorrer na condição de hipossuficientes 13/03/2023 

Período para recurso contra o indeferimento das solicitações para concorrer na 
condição de hipossuficientes 14 a 15/03/2023 

Resultado final das solicitações para concorrer na condição de hipossuficientes 17/03/2023 

Resultado final dos pedidos de atendimento especial e para concorrer as vagas para 
pessoas com deficiência 03/03/2023 

Divulgação da lista provisória dos candidatos inscritos (Ampla concorrência, 
autodeclarados negros, PCd e Hipossuficientes). 13/03/2023 

Prazo para recurso contra a Lista Provisória 14 e 15/03/2023 



 

Divulgação da lista definitiva dos candidatos inscritos ampla concorrência, 
autodeclarados negros, PCd e Hipossuficientes). 17/03/2023 

Divulgação dos locais de realização das provas objetivas. 17/03/2023 

Aplicação das provas objetivas 26/03/2023 

Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas. 28/03/2023 

Período para recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas. 29 a 31/03/2023 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 12/04/2023 

Prazo de recurso contra o resultado preliminar nas provas objetivas. 13 e 14/04/2023 

Resultado final nas provas objetivas e convocação para avaliação biopsicossocial. 19/04/2023 

Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência. 22 e 23/04/2023 

Resultado preliminar da avaliação biopsicossocial destinada aos candidatos que se 
declararam com deficiência. 26/04/2023 

Recursos contra o resultado preliminar na avaliação biopsicossocial. 27 e 28/04/2023 

Resultado final na avaliação biopsicossocial e Convocação para o procedimento de 
heteroidentificação destinado aos candidatos que autodeclararam negros. 02/05/2023 

Realização do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se 
autodeclararam negros. 06 e 07/05/2023 

Resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se 
autodeclararam negros. 10/05/2023 

Recurso contra o resultado preliminar da heteroidentificação. 11 e 12/05/2023 

Análise de recursos contra os resultados do procedimento de heteoidentificação para 
os candidatos que autodeclararam negros. 15 e 16/05/2023 

Resultado final do procedimento de heteoidentificação para os candidatos que se 
autodeclararam negros. 

19/05/2023 

Homologação do Concurso 22/05/2023 
 


