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PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 23/03/2022 

 

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DATA 

Período para impugnação do Edital 23 a 25/03/2022 

Resposta dos pedidos de impugnação do Edital 30/03/2022 até as 12h:00min 

 
Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição Das 14h00min do dia 30/03/2022 até as 

23h59min do dia 05/04/2022 

Prazo para envio da documentação referente a isenção da Taxa de Inscrição. 06/04/2022 

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição 11/04/2022 

Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da 
taxa de inscrição 

 
12 e 13/04/2022 

Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição 
pós-recurso 

 
20/04/2022 

 

DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DATA 

 
Período para solicitação de inscrição Das 14h:00min do dia 30/03/2022 até as 

12h00min do dia 22/04/2022 

Período para pagamento da taxa de inscrição Até 22/04/2022 

Período para postagem de laudo médico Até 22/04/2022 

Divulgação do deferimento das inscrições 29/04/2022 

Período para recurso contra o indeferimento da inscrição 02 e 03/05/2022 

Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso 06/05/2022 

Divulgação do horário e local da prova 11/05/2022 

 

DA PROVA OBJETIVA (manhã) E DISSERTATIVA (tarde) DATA 

Divulgação do horário e local da prova 16/05/2022 

APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA (Araçuaí, Arinos e 
Montes Claros) 

 
29/05/2022 

Divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s) de questões (mesma 29/05/2022 



data da prova após as 19h)  

 

Período para recurso contra o Gabarito Preliminar 30 e 31/05/2022 

Divulgação do edital de Pareceres dos Recursos Deferidos contra o Gabarito 
Preliminar, do Gabarito pós-recursos, das folhas de respostas da Prova 
Objetiva e do Resultado da Prova Objetiva - Preliminar 

 

10/06/2022 

Período para recurso contra o resultado da Prova Objetiva – Preliminar 13 e 14/06/2022 

Divulgação do resultado da Prova Objetiva - pós-recursos e do Gabarito 
Definitivo (resultado e classificação apenas será divulgado após a conclusão 
de todas as fases) 

 

23/06/2022 

 

DA PROVA DISSERTATIVA DATA 

Divulgação do candidato habilitado para a correção da prova dissertativa 24/06/2022 

Divulgação da versão definitiva da dissertativa e do resultado preliminar 28/06/2022 

Período para recurso contra o resultado da prova dissertativa 29 e 30/06/2022 

Divulgação do parecer do recurso contra o resultado da prova discursiva e do 
resultado da prova dissertativa pós-recurso 

 
15/07/2022 

 

DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO DATA 

Convocação dos candidatos habilitados para a prova de desempenho didático 18/07/2022 

APLICAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO somente em Montes 
Claros 

 
30 a 31/07/2022 e/ou 06 a 07/08 

Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho didático 10/08/2022 

Período para recurso contra o resultado da prova de desempenho didático 11 e 12/08/2022 

Divulgação do parecer do recurso contra o resultado da prova de 
desempenho didático e do resultado da prova de desempenho didático pós- 
recurso 

 

23/08/2022 

 

DA PROVA DE TÍTULOS DATA 

Convocação dos candidatos habilitados para a prova de titulos 18/07/2022 

Período para preenchimento do Formulário de Cadastro de Títulos 19 a 21/07/2022 

Período para envio dos documentos pertinentes à prova de titulos 19/07 a 22/07/2022 até as 12h:00min 

Divulgação do resultado preliminar da prova de titulos 10/08/2022 

Período para recurso contra o resultado da prova titulos 11 e 12/08/2022 

Divulgação do resultado da prova de titulos pós-recurso 23/08/2022 

 

DA AFERIÇÃO DO CANDIDATO NEGRO DATA 

Convocação para a aferição presencial do candidato negro 24/08/2022 



 

Data da Aferição 04/09/2022 

Divulgação do resultado preliminar da Aferição 12/09/2022 

Período para recurso contra o resultado provisório da Aferição 14 e 15/09/2022 

Divulgação do parecer do recurso contra o resultado da Aferição e resultado 
definitivo da Aferição 

 
21/09/2022 

 

DO RESULTADO FINAL DATA 

Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos 21/09/2022 

Período para recurso contra o resultado e classificação 22 e 23/09/2022 

Divulgação do resultado final e classificação pós-recurso 28/09/2022 
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