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ATO 007: Novo Cronograma de Realização da Prova Prática 
 

Em virtude do número de inscritos em cargos com exigência de prova prática ter superado 
a expectativa inicial do certame, impossibilitando a realização de todas as provas no período 
vespertino ao dia da prova objetiva (12/06/2022), será aplicado o constante no item 6.4.3 do edital, 
com convocação de prova prática para uma nova data, como segue. 

Desta forma, devido aos procedimentos em relação à realização da Prova Prática e atos 
seguintes, o Concurso Público n.º 01/2022 seguirá o novo cronograma, como segue: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

12/06/2022 Data Provável da Prova Escrita. 

13/06/2022 até as 07h30min Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

13/06/2022 - 08h00min  

à 

14/06/2022 - 17h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

15/06/2022 até as 23h59min 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação 
provisória, apenas para os cargos com aplicação de prova prática. 

16/06/2022 - 08h00min  

à 

17/06/2022 - 17h00min 

Prazo para recurso contra a Classificação Provisória, apenas para os cargos com aplicação de 
prova prática. 

17/06/2022 após as 17h00min Convocação da Prova Prática, com disponibilização do(s) local(is) e horário(s) de aplicação. 

19/06/2022 Data Provável da Prova Prática. 

Até 23/06/2022 as 23h59min 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação 
provisória, com os resultados da prova prática. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h do primeiro dia 
com término as 17h do segundo 

dia. 

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da: 

• Classificação Provisória. 

• Prova Prática. 

Até três dias úteis após o 
encerramento dos recursos. 

Resultado final do Concurso Público n.º 01/2022. 
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