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As datas deste cronograma poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

ANEXO I –  CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA PREVISTA 

Publicação do edital de abertura 22/08/2022 

Impugnações contra o edital de abertura 22/08/2022 a 23/08/2022 

Resultado das impugnações contra o edital de abertura 25/08/2022 

Período de inscrições 25/08/2022 a 08/09/2022 

Solicitação de atendimento especial para realização da prova objetiva 25/08/2022 a 08/09/2022 

Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 25/08/2022 a 08/09/2022 

Período para envio de documentos de títulos e experiência profissional 25/08/2022 a 09/09/2022 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 25/08/2022 a 26/08/2022 

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 30/08/2022 

Recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 31/08/2022 

Resultado dos recursos contra resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 05/09/2022 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 09/09/2022 

Divulgação das inscrições deferidas 13/09/2022 

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 13/09/2022 

Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 13/09/2022 

Recursos contra o indeferimento das inscrições 14/09/2022 

Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 14/09/2022 

Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 14/09/2022 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 22/09/2022 

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

22/09/2022 

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

22/09/2022 

Homologação das inscrições deferidas e convocação dos candidatos para realização da 
prova objetiva 

22/09/2022 

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 22/09/2022 

Divulgação de quantitativo de candidato por vaga 22/09/2022 

Realização da prova objetiva (para todos os cargos) 25/09/2022 

Realização da prova discursiva (exclusivo para o cargo de advogado) 25/09/2022 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 26/09/2022 

Divulgação do padrão de respostas da prova discursiva (exclusivo para o cargo de 
advogado) 

26/09/2022 

Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva  27/09/2022 

Recursos contra o padrão de respostas da prova discursiva (exclusivo para o cargo de 
advogado) 

27/09/2022 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 03/10/2022 

Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva 03/10/2022 

Resultado preliminar da prova objetiva 03/10/2022 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 04/10/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva  07/10/2022 

Resultado da prova objetiva pós recursos 07/10/2022 

Resultado dos recursos contra o padrão de respostas da prova discursiva (exclusivo para 
o cargo de advogado) 

07/10/2022 

Resultado da avaliação da prova de títulos e experiência profissional 07/10/2022 

Recursos contra o resultado da prova de títulos e experiência profissional  08/10/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da prova de títulos e experiência profissional 13/10/2022 

Convocação dos candidatos para realização da prova prática 13/10/2022 

Divulgação de informações e locais para realização da prova prática 13/10/2022 
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Realização da prova prática 16/10/2022 

Resultado da prova prática 20/10/2022 

Resultado preliminar da prova discursiva (exclusivo para o cargo de advogado) 20/10/2022 

Recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva (exclusivo para o cargo de 
advogado) 

21/10/2022 

Recursos contra o resultado da prova prática 21/10/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva (exclusivo para 
o cargo de advogado) 

27/10/2022 

Resultado dos recursos contra o resultado da prova prática 27/10/2022 

Resultado final 27/10/2022 

 


