
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
01/2022 DA UEPB 

ANEXO I – CRONOGRAMA PROVISÓRIO

Evento Período

Período das inscrições
Das  10h  do  dia  10  março  de  2022  às
23h59min do dia 30 de março de 2022 

Período  de  solicitação  de  atendimento
especial

Das 10h do dia 10 de março de 2022
às 23h59min do dia 30 de março de 2022

Período de solicitação para isenção da taxa de
inscrição 

Das 10h do dia 10 de março de 2022
às 23h59min do dia 14 de março de 2022

Data  limite  para  recebimento  de
documentação  referente  à  solicitação  de
isenção da taxa de inscrição

14 de  março  de  2022,  às  12h  no  caso  de
entrega pessoal  ou às  23h59min no caso de
envio por e-mail. 

Período  de  solicitação  para  participação  do
critério de desempate na condição de jurado

Das 10h do dia 10 de março de 2022
às 23h59min do dia 30 de março de 2022

Publicação da  listagem dos candidatos  com
isenção da taxa de inscrição deferida

17 de março de 2022

Prazo para recebimento de recurso quanto à
listagem de solicitações de isenção deferidas

Das  0h  do  dia  18 de  março de  2022  às
23h59min do dia 19 de março de 2022

Publicação da  listagem dos candidatos  com
isenção  da  taxa  de  inscrição  deferida  após
recursos

24 de março de 2022

Data  limite  para  recebimento  de
documentação  referente  à  solicitação  de
atendimento especial,  ao reconhecimento do
exercício  da  função  de  jurado  e/ou  à
utilização do nome social 

30  de  março  de  2022,  às  12h  no  caso  de
entrega pessoal  ou às  23h59min no caso de
envio por e-mail. 

Data limite para postagem de documentação
referente  à  solicitação  de  atendimento
especial,  ao reconhecimento do exercício da
função de jurado e/ou à utilização do nome
social 

30 de março de 2022 

Data  limite  para  pagamento  do  boleto
bancário referente à taxa de inscrição

31 de março de 2022 

Publicação  da  listagem  das  inscrições
homologadas e não homologadas

05 de abril de 2022

Publicação da  listagem dos candidatos  com
atendimento especial

05 de abril de 2022

Publicação  da  listagem  dos  candidatos
deferidos e indeferidos para concorrerem na
condição de jurado

05 de abril de 2022

Prazo para recebimento de recurso quanto à
homologação  de  inscrição,  atendimento

Das  0h  do  dia  06 de  abril de  2022  às
23h59min do dia 07 de abril de 2022
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especial e/ou reconhecimento da condição de
jurado

Publicação  da  listagem  das  inscrições
homologadas  e  não  homologadas,  após
recursos

11 de abril de 2022

Publicação da  listagem dos candidatos  com
atendimento especial, após recursos

11 de abril de 2022

Publicação  da  listagem  dos  candidatos
deferidos e indeferidos para concorrerem na
condição de jurado, após recursos

11 de abril de 2022

Publicação da concorrência 11 de abril de 2022

Disponibilização do local, sala e carteira onde
o  candidato  realizará  a  Prova  Escrita
Objetiva,  no  endereço  eletrônico
http://cpcon.uepb.edu.br

18 de abril de 2022

Realização  da  prova  escrita  objetiva  para
todos os cargos

24 de abril de 2022 

Publicação do gabarito provisório para todos
as funções

25 de abril de 2022 às 17:00 horas 

Prazo de recebimento de recursos quanto ao
gabarito provisório

Das  0h  do  dia  26  de  abril  de  2022  às
23h59min do dia 27 de abril de 2022 

Publicação do gabarito definitivo 11 de maio de 2022

Publicação do resultado preliminar 12 de maio de 2022

Publicação  do  edital  de  convocação  para  a
prova prática 

13 de maio de 2022

Realização da prova prática. 29 de maio de 2022

Publicação  do  resultado  preliminar  da  prova
prática. 

30 de maio de 2022 

Prazo para  recebimento de recursos  quanto ao
resultado preliminar da prova prática. 

Das  0h  do  dia  31  de  maio  de  2022  às
23h59min do dia 01 de junho de 2022 

Publicação do resultado da prova prática,  após
recursos 

07 de junho de 2022 

Publicação  do  edital  de  convocação  para
avaliação de títulos

08 de junho de 2022

Prazo de recebimento dos títulos
De 09 a 14 de junho de 2022, das 8h às 12h no
caso de entrega pessoal ou até as 23h59min no
caso de envio por e-mail 

Data limite para postagem dos títulos 14 de junho de 2022 

Publicação  do  resultado  preliminar  da 21 de junho de 2022 
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avaliação de títulos

Prazo para recebimento de recursos quanto ao
resultado preliminar da avaliação de títulos 

Das  0h  do  dia  22  de  junho  de  2022  às
23h59min do dia 23 de junho de 2022

Publicação  do  resultado  da  avaliação  de
títulos, após recursos 

29 de junho de 2022 

Publicação  do  resultado  final  do  processo
seletivo

30 de junho de 2022
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