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EDITAL Nº 30/2021 – PROGRAD 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrição e solicitação de atendimento especial 10/09/2021 a 07/10/2021 

Período para requerer isenção da taxa de inscrição 10/09/2021 a 20/09/2021 

Publicação do resultado preliminar da isenção da taxa de 
inscrição 

21/09/2021 

Período para recurso do indeferimento da taxa de isenção 22/09/2021 

Publicação do resultado final da isenção da taxa de inscrição 24/09/2021 

Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas e 
indeferidas e atendimento especial 

13/10/2021 

Período para recurso de inscrições e atendimentos especiais 
indeferidos 

14/10/2021 a 15/10/2021 

Publicação do resultado final das inscrições deferidas e 
indeferidas e atendimento especial 

18/10/2021 

Publicação da a composição das bancas examinadoras das 
bancas examinadoras 

18/10/2021 

Período para os candidatos arguirem impedimento ou 
suspeição dos membros das bancas examinadoras 

19/10/2021 a 20/10/2021 

Publicação do resultado da arguição de impedimento ou 
suspeição dos membros das bancas examinadoras 

29/10/2021 

Publicação dos locais de realização da prova escrita 05/11/2021 

Aplicação  da prova escrita 14/11/2021 

Publicação do resultado preliminar da prova escrita e chave de 
correção 

26/11/2021 

Data para os candidatos solicitarem acesso à sua da prova 
escrita  

29/11/2021 

Período para interposição de recurso contra os resultados das 
provas escrita 

01/12/2021 a 02/12/2021 

Publicação do resultado final da prova escrita e convocação 
para o sorteio dos temas da prova didática 

14/12/2021 

Período de sorteio dos temas da prova didática 21/03/2022 a 28/03/2022 

Aplicação prova didática (24h após a realização do sorteio do 
tema) 

22/03/2022 a 29/03/2022 

Publicação do resultado preliminar da prova didática 01/04/2022 

Data para os candidatos solicitarem acesso à sua prova 
didática 

04/04/2022 

Período para interposição de recurso contra o resultado da 
prova didática 

06/04/2022 a 07/04/2022 

Publicação do resultado final da prova didática 14/04/2022 

Período para os candidatos protocolizarem a documentação 
para a prova de títulos 

18/04/2022 a 19/04/2022 

Publicação do resultado preliminar da prova de títulos 26/04/2022 

Data para os candidatos solicitarem informações relativas à sua 
prova de títulos 

27/04/2022 
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Período para interposição de recurso contra o resultado  
preliminar da prova de títulos 

28/04/2022 a 29/04/2022 

Publicação do resultado final da prova de títulos  06/05/2022 

Publicação do resultado preliminar do concurso (resultado 
consolidado das avaliações e classificação dos candidatos) 

10/05/2022 

Recurso contra o resultado preliminar do concurso 11/05/2022 

Convocação para a heteroidentificação dos inscritos para a 
cota destinada aos candidatos negros 

10/05/2022 

Procedimento de heteroidentificação dos inscritos para a cota 
destinada aos candidatos negros 

16/05/2022 a 17/05/2022 

Publicação do resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação 

18/05/2022 

Período para recurso contra o resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

19/05/2022 

Publicação do resultado final do procedimento de 
heteroidentificação 

20/05/2022 

Publicação do resultado final do Concurso Público 26/05/2022 

Período para os candidatos solicitarem acesso às informações 
do Concurso Público 

27/05/2022 

Período para recurso junto ao CONSU 30/05/2022 a  03/06/2022 

 

  


