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EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022 – PSRJEMES, EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 

 
 

ANEXO I - CRONOGRAMA PREVISTO 
 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de Abertura 30/09/2022 

Período de inscrições pela Internet 01/10 a 21/10/2022 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  04/10 e 05/10/2022 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 11/10/2022 

Recurso contra o indeferimento da isenção 13/10 e 14/10/2022 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 20/10/2022 

Último dia para pagamento do Documento Único de Arrecadação – DUA – até  
as 15h – Horário oficial de Brasília/DF 

21/10/2022 

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

• Divulgação dos candidatos inscritos para as vagas reservadas 

• Divulgação preliminar das inscrições 

26/10/2022 

• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos can-
didatos inscritos para as vagas reservadas 

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

27/10 e 28/10/2022 

• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento es-
pecial e dos candidatos inscritos para as vagas reservadas 

• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

• Divulgação da homologação das inscrições 

• Divulgação do quantitativo de inscritos por Comarca 

• Divulgação dos locais das Provas Objetiva e Discursiva 

01/11/2022 

Realização das Provas Objetiva e Discursiva 06/11/2022 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva e da chave de correção da Prova 
Discursiva (a partir das 16 horas) 

07/11/2022 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e da 
chave de correção da Prova Discursiva 

08/11 e 09/11/2022 

• Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e da chave de 
correção da Prova Discursiva 

• Divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva e da chave de correção 
definitiva da Prova Discursiva 

• Resultado preliminar da Prova Objetiva 

07/12/2022 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 08/12 e 09/12/2022 

• Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva 

• Resultado final da Prova Objetiva 

• Convocação para Perícia Médica - PCD e procedimento administrativo de 

13/12/2022 
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verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas - Ne-
gros e Índios 

Resultado preliminar da Prova Discursiva 19/12/2022 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Discursiva 20/12 e 21/12/2022 

Realização da Perícia Médica - PCD e procedimento administrativo de verifi-
cação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas - Negros e Ín-
dios 

18/12 a 22/12/2022 

 Resultados preliminares da Perícia Médica - PCD e do procedimento admi-
nistrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reser-
vadas - Negros e Índios 

10/01/2023 

Pedido de revisão contra os resultados preliminares da Perícia Médica - PCD 
e do procedimento administrativo de verificação da condição declarada para 
concorrer às vagas reservadas - Negros e Índios 

11/01 e 12/01/2023 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova Discursiva 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultados finais da Perícia Médica - 
PCD e do procedimento administrativo de verificação da condição decla-
rada para concorrer às vagas reservadas - Negros e Índios 

• Resultado final do Processo Seletivo  

• Homologação do Processo Seletivo 

18/01/2023 

*As datas poderão ser alteradas a critério da EMES ou do IBADE, também sujeito às normativas sobre a calamidade pública 

e pandemia da Covid-19. 

 


