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EDITAL N.° 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

ANEXO IV – CRONOGRAMA GERAL 
 

2022 – DEZEMBRO 

Dia 29 Publicação do Edital de Abertura 

Dia 30 Início do prazo para impugnação do Edital (item 1.4) 

2023 – JANEIRO 

Dia 12 Término do prazo para impugnação do Edital - às 17h 

De 16 a 29 
Prazo para solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição (item 3.8 e seus subitens) – início às 17h do 1º dia e término às 

17h do último dia 

2023 – FEVEREIRO 

Dia 03 Divulgação do resultado provisório das solicitações de isenção da taxa de inscrição (data provável) 

Dia 04 
Recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição (item 3.8.9) – até às 17h (o prazo será aberto no 

dia anterior, logo após a divulgação do resultado das solicitações) 

Dia 07 Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final das solicitações de isenção (data provável) 

Dia 07 Início das Inscrições - a partir das 17h (www.unitins.br/concursos/publico) 

2023 – MARÇO 

Dia 10 Término das Inscrições - às 17h 

Dia 13 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 

Dia 13 
Último dia para envio dos documentos referentes à solicitação de atendimento diferenciado (ver item 4 deste edital) e à 

inscrição para concorrer à reserva de vagas para candidato com deficiência (PcD) (item 3.9.2) 

Dia 17 Publicação da relação provisória dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas (data provável) 

Dia 17 
Publicação da relação provisória dos candidatos que se autodeclararam deficientes e que enviaram a documentação requerida no 

item 3.9.2 (data provável) 

Dia 21 Prazo para recurso contra a não confirmação de inscrição e contra a lista de candidatos PcD (item 5.4) 

Dia 24 Publicação da relação final dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas (data provável) 

Dia 24 
Publicação da relação final dos candidatos que se autodeclararam deficientes e que enviaram a documentação requerida no item 

3.9.2 (data provável) 

Dia 31 Divulgação das Bancas Examinadoras – 1ª Etapa (itens 6.6 e 6.6.1) (data provável) 

2023 – ABRIL 

Dia 03 Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado (data provável) 

Dia 04 Prazo para recurso contra as respostas do atendimento diferenciado (item 4.4.1) 

Dia 12 Divulgação dos Locais (Blocos) de Realização da Prova Escrita – Para todas as Vagas (data provável) 

Dia 16 Realização da Prova Escrita (1ª Etapa) – Para todas as Vagas (Quadro I; item 7.2) 

A definir * Publicação do Resultado Provisório (data provável) 

A definir * Prazo para solicitação de cópias dos documentos/arquivos mencionados no item 13.4 – Até às 17h 

A definir * 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório (itens 13.2 e 13.3) – início às 17h do 1º dia e término às 17h 

do último dia 

A definir * Publicação do resultado dos recursos (data provável) 

A definir * Publicação do resultado final da 1ª Etapa e da convocação para a 2ª Etapa (item 7.2.1) (data provável) 

A definir * Divulgação das Bancas Examinadoras – 2ª Etapa (itens 6.6 e 6.6.1) (data provável) 

A definir * Divulgação dos Locais (Blocos) onde acontecerá a Entrega dos Títulos (data provável) 

A definir * Divulgação dos Locais (Blocos) de realização do Sorteio do Tema da Prova Didática (data provável) 

A definir * Realização das Provas da 2ª Etapa (Quadro I; item 7.2) 

A definir * Publicação do resultado provisório das provas da 2ª Etapa e do resultado provisório do concurso (data provável) 

A definir * Prazo para solicitação de cópias dos documentos/arquivos mencionados no item 13.4 (da 2ª Etapa) – Até às 17h 

A definir * 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório (itens 13.2 e 13.3) – início às 17h do 1º dia e término às 17h 

do último dia 

A definir * Publicação do resultado dos recursos da 2ª Etapa (data provável) 

A definir * Publicação do resultado final do concurso (data provável) 

A definir * Homologação do resultado final do concurso (data provável) 
 

* As datas que estão “A definir” serão fixadas após a publicação da relação das inscrições confirmadas. A realização das provas da 2ª Etapa 

ocorrerá, provavelmente, no prazo de até 120 dias após a realização da prova escrita. 
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