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CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO EDITAL Nº 16/2022

CRONOGRAMA

A�vidades Datas prováveis*
Período de Inscrições 11/02/2022 a 28/02/2022
Impugnação do Edital (até 3º dia ú�l a contar da publicação no DOU) Até 16/02/2022
Data limite para pagamento da taxa de inscrição Até 28/02/2022
Solicitação de isenção da taxa de inscrição (até 3 dias úteis após o início das
inscrições). Até 16/02/2022

Regularização de dados cadastrais nas inscrições pelos candidatos
(até 02 dias úteis antes das provas). 13/04/2022

Liberação do Comprovante Defini�vo de Inscrição (até 05 dias antes das
provas) 08/04/2022

Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos 22/05/2022
Divulgação do Gabarito 22/05/2022
Recurso contra o Gabarito (2 dias úteis) 23 e 24/05/2022
Banca analisa recurso (Até 5 dias) Até 30/05/2022
Reitor delibera sobre recurso (Até 3 dias) Até 02/06/2022
Divulgação do novo Gabarito após recurso. Até 02/06/2022
Classificação Final Até 03/06/2022

Recurso contra Classificação Final (2 dias úteis)
Até 2 dias úteis após
divulgação da Classificação.
07/06/2022

Reitor delibera sobre recurso (2 dias) Até 10/06/2022
Divulgação de respostas aos recursos contra a Classificação Final Até 11/06/2022
Convocação de autodeclarados negros para verificação (procedimento de
heteroiden�ficação) Até 11/06/2022

Verificação de veracidade de autodeclaração de negros Até 15/06/2022
Resultado de verificação de autodeclaração Até 15/06/2022

Recurso contra resultado de verificação de autodeclaração

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

Comissão Recursal julga recurso (2 dias) Até 20/06/2022
Resultado Final Até 21/06/2022



Recurso contra Resultado Final (2 dias úteis)
Até 2 dias úteis após
divulgação do resultado
24/06/2022

Divulgação de resposta ao recurso contra Resultado Final Até 2 dias após o fim do prazo
para recursos28/06/2022

Homologação pelo CONSUNI 29/06/2022

*Datas prováveis, sujeitas a alterações, podendo adiantar ou atrasar, dependendo do andamento do
concurso. O cronograma não exime os candidatos do dever de acompanhar diariamente as

publicações na página do concurso na internet.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo José Rodrigues Liska, Diretor(a) de
Processos Sele�vos, em 09/05/2022, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0726283 e o código CRC ED527FEB.

Referência: Processo nº 23087.019439/2021-31 SEI nº 0726283

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

