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 CRONOGRAMA CONFORME EDITAL DE ABERTURA 
 A�vidade  Data/Período 

 Publicação do edital no DOU  02/09/2022 
 Publicação do edital no site da Progep e da Ufes  02/09/2022 
 Período para pedidos de impugnação do edital  06/09/2022  12/09/2022 
 Disponibilização dos conteúdos programá�cos e bibliografias sugeridas no site  12/09/2022 
 Período para inscrição online no site  12/09/2022  16/10/2022 
 Prazo para pagamento da taxa de inscrição  17/10/2022 
 Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição.  12/09/2022  25/09/2022 
 Período para solicitação de atendimento especial e envio de comprovantes  12/09/2022  16/10/2022 
 Período para solicitação de atendimento especial - Acompanhante e cão-guia para 
 cegos  12/09/2022  21/11/2022 
 Período para envio da documentação que comprova o exercício da função de 
 jurado  12/09/2022  16/10/2022 
 Período para envio da documentação que comprova condição de deficiência  12/09/2022  17/10/2022 
 Resultado provisório dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.  28/09/2022 
 Solicitação de reconsideração do indeferimento do pedido de isenção  29/09/2022  30/09/2022 
 Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.  10/10/2022 
 Resultado dos pedidos de atendimento especial  23/10/2022 
 Divulgação das inscrições homologadas  31/10/2022 
 Prazo para candidatos com inscrição não homologada apresentar recurso  01/11/2022  03/11/2022 
 Divulgação das inscrições homologadas após recursos  08/11/2022 
 Pedido de atendimento especial - lactantes  16/11/2022 
 Disponibilização dos locais de provas no sí�o eletrônico / Edital de Convocação  18/11/2022 
 Disponibilização do comprovante de inscrição no sí�o eletrônico  18/11/2022 
 Aplicação das provas  04/12/2022 
 Divulgação do gabarito provisório oficial no sí�o eletrônico  04/12/2022 
 Período de apresentação de recursos às questões.  05/12/2022  06/12/2022 
 Prazo para divulgação das resposta dos recursos às questões (10 dias úteis)  20/12/2022 
 Divulgação do gabarito defini�vo oficial no sí�o eletrônico  21/12/2022 
 Divulgação da consulta ao desempenho individual da prova obje�va  23/12/2022 
 Prazo para pedido de vista de recurso e resposta  22/12/2022  28/12/2022 
 Prazo para pedido de vista dos cartões-resposta  22/12/2022  28/12/2022 
 Convocação para Procedimento de heteroiden�ficação  24/01/2023 
 Procedimento de heteroiden�ficação  31/01/2023 
 Resultado provisório do procedimento de heteroiden�ficação  01/02/2023 
 Prazo para recursos contra resultado do procedimento de heteroiden�ficação  02/02/2023  03/02/2023 
 Previsão de Resultado defini�vo do procedimento de heteroiden�ficação  07/02/2023 
 Prazo para homologação do resultado do concurso  13/02/2023 
 Observações: 
 1)  Este  documento  possui  caráter  meramente  informa�vo  e  não  subs�tui  as  datas  e  informações  constantes  do 
 edital.  2)  Parte  das  datas  indicadas  acima  constam  como  prováveis  no  edital,  podendo  ser  modificadas  em  caso 
 de necessidade. 
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