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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Evento Período 

Período de Inscrição e Apresentação de Títulos 
Das 0h00min do dia 21 de dezembro de 
2022 às 23h59min do dia 30 de dezembro de 
2022 

Publicação da listagem preliminar dos candidatos 
isentos do pagamento da taxa de inscrição 

 
04 de janeiro de 2023 

Interposição de recursos contra o 
indeferimento da solicitação de isenção 

Das 0h00min do dia 05 de janeiro de 2023 
às 23h59min do dia 06 de janeiro de 2023 

Publicação da listagem dos candidatos isentos do 
pagamento da taxa de inscrição (após recursos) 

 
10 de janeiro de 2023 

Publicação da listagem das inscrições 
homologadas e não homologadas. 

 
 
 

 
11 de janeiro de 2023 

Publicação da listagem preliminar dos candidatos 
deferidos e indeferidos para concorrerem às vagas 
reservadas a pessoa com deficiência. 

Publicação da listagem preliminar dos candidatos 
deferidos e indeferidos para concorrerem na 
condição de jurado. 
Interposição de recursos contra 
divulgação de candidatos preliminar. 

Das 0h00min do dia 12 de janeiro de 2023 
às 23h59min do dia 13 de janeiro de 2023 

Publicação da listagem das inscrições homologadas 
e não homologadas, após recursos. 

 
 
 
 

 
16 de janeiro de 2023 

Publicação da listagem dos candidatos com 
atendimento especial, após recursos. 

Publicação da listagem dos candidatos deferidos e 
indeferidos para concorrerem às vagas reservadas a 
pessoa com deficiência, após recursos. 
Publicação da listagem dos candidatos deferidos e 
indeferidos para concorrerem na condição de 
jurado, após recursos. 

Publicação do resultado preliminar da 
avaliação de títulos. 17 de janeiro de 2023 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar da avaliação de títulos 

Das 0h00min do dia 18 de janeiro de 2023 às 
23h59min do dia 19 de janeiro de 2023 

Publicação do resultado da avaliação de 
títulos, após recursos 

20 de janeiro de 2023 

Publicação do resultado final do Processo Seletivo 
23 de janeiro de 2023 

 
 
 
 
 

 


