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EVENTO DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 10/02/2022 

Impugnações contra o edital 11/02/2022 

Resultado das impugnações contra o edital 14/02/2022 

Período de Inscrições 15/02/2022 a 20/02/2022 

Solicitação de atendimento especial para prova 15/02/2022 a 20/02/2022 

Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 15/02/2022 a 20/02/2022 

Divulgação das inscrições deferidas 22/02/2022  

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 22/02/2022 

Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 22/02/2022 

Recursos contra o indeferimento das inscrições 23/02/2022 

Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 23/02/2022 

Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 23/02/2022 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições  25/02/2022 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 
especial para prova 

25/02/2022 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para vagas 
reservadas (PcD) 

25/02/2022 

Homologação das inscrições deferidas 28/02/2022 

Convocação e divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 01/03/2022 

Realização da prova objetiva 06/03/2022 

Divulgação do gabarito preliminar 07/03/2022 

Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 08/03/2022 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 11/03/2022 

Divulgação do gabarito oficial 11/03/2022 

Resultado da prova objetiva 16/03/2022 

Recursos contra o resultado da prova objetiva 17/03/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva 18/03/2022 

Convocação e divulgação de informações e locais para a realização da prova prática 18/03/2022 

Realização da prova prática 21/03/2022 

Divulgação do resultado da prova prática  23/03/2022 

Recursos contra o resultado da prova prática 24/03/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da prova prática 25/03/2022 

Convocação e divulgação de informações e locais para entrega de documentos da 
experiência profissional 

18/03/2022 

Período para entrega de documentos da experiência profissional 21/03/2022 

Divulgação do resultado da experiência profissional 23/03/2022 

Recursos contra o resultado da experiência profissional 24/03/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da experiência profissional 25/03/2022 

Resultado final 25/03/2022 

 
OBSERVAÇÃO: este cronograma poderá sofrer alterações, as quais serão divulgadas no site no site da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br), não podendo sobre essas, a qualquer tempo ou esfera, 
alegar desconhecimento. 
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