
 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 

CONCURSO PÚBLICO  
Técnico Administrativo em Educação 

EDITAL nº 142/2021 
 
 

CRONOGRAMA – Atualizado em 27/04/2022 
 
 

Atividades 
Datas prováveis* 

Período de Inscrições 18/10/2021 a 03/11/2021 

Impugnação do Edital (até 3º dia útil a contar da publicação no DOU) Até 21/10/2021 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição Até 03/11/2021 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição (até 3 dias úteis após o 
início das inscrições). 

Até 21/10/2021 

Regularização de dados cadastrais nas inscrições pelos candidatos 
(até 02 dias úteis antes das provas). 

23/03/2022 

Liberação do Comprovante Definitivo de Inscrição (até 05 dias antes 
das provas) 

21/03/2022 

Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos 27/03/2022 

Divulgação do Gabarito 27/03/2022 

Recurso contra o Gabarito (2 dias úteis) 28 e 29/03/2022 

Banca analisa recurso (Até 7 dias úteis) Até 07/04/2022 

Reitor delibera sobre recurso (Até 5 dias úteis) Até 14/04/2022 

Divulgação do novo Gabarito após recurso. Até 14/04/2022 

Classificação Final Até 27/04/2022 

Recurso contra Classificação Final (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após 
divulgação da 
Classificação. 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 06/05/2022 

Divulgação de respostas aos recursos contra a Classificação Final Até 09/05/2022 

Convocação de autodeclarados negros para verificação 
(procedimento de heteroidentificação) Até 13/05/2022 

Verificação de veracidade de autodeclaração de negros Até 18/05/2022 

Resultado de verificação de autodeclaração Até 19/05/2022 

Recurso contra resultado de verificação de autodeclaração Até 2 dias úteis após 
divulgação do resultado de 
verificação de 
autodeclaração. 

Comissão Recursal julga recurso (5 dias úteis) Até 5 dias úteis após o fim 
do prazo para recursos. 

Resultado Final Até 02/06/2022 

Recurso contra Resultado Final (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após 
divulgação do resultado 

Divulgação de resposta ao recurso contra Resultado Final Até 5 dias úteis após o fim 
do prazo para recursos. 

Homologação pelo CONSUNI A definir 

 
*Datas prováveis, sujeitas a alterações. O cronograma não exime os 

candidatos do dever de acompanhar diariamente  as publicações na página do 
concurso na internet. 
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