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AVISO I – Retificação do Cronograma 

 

A banca examinadora do PSS, regido pelo edital n° 04/2022, de tema Ensino Aprendizagem – Campus 

de Óbidos, após análises de impedimentos e suspeições da banca examinadora publicada por meio da 

portaria nº 203/2022 – PROGEP, e ainda publicação da nova banca examinadora, vem por meio deste, 
retificar o cronograma do PSS: 

Onde se lê: 

Cronograma Datas 

Resposta do recurso contra a banca examinadora e homologação das 

inscrições (se houver) 
24/02/22  

Sorteio do tema e realização da Prova escrita 25/02/22 – 8H 

Resultado da prova Escrita  02/03/22  

Período de interposição de recurso contra nota da prova escrita 03/03/22 

Resposta de recurso contra nota da prova escrita e publicação do 

Resultado da Prova Escrita após prazo de recurso (se necessário)  
04/03/22  

Sorteio do Tema da Prova Didática e da ordem de apresentação 07/03/22 – 8H 

Prova Didática 08/03/22- 8H 

Resultado da Prova Didática 09/03/22   

Período de interposição de recurso contra nota da prova didática 10/03/22  

Resultado do Recurso da Prova Didática (se houver) 11/03/22 

Entrega do curriculum lattes e comprovações 14/03/22 

Resultado do julgamento de títulos 15/03/22 

Período de interposição de recurso contra nota do julgamento de títulos 16/03/22 

Resultado do Recurso do julgamento de títulos (se houver) 17/03/22 

Resultado Final Preliminar 18/03/22 

Prazo de Recurso contra o resultado Final Preliminar 19 e 20/03/2022 

Resultado Final Definitivo  21/03/2022 
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Leia-se:  

Cronograma Datas 

Publicação da nova formação da banca examinadora  24/02/22  

Prazo de recurso contra nova formação da banca 25.02 

Resposta do recurso contra nova formação da banca (se houver) 02.03 

Sorteio do tema e realização da prova escrita 04.03 – 8H 

Resultado da prova escrita 07.03 

Prazo de recurso contra nota da prova escrita 08.03 

Resposta de recurso contra nota da prova escrita (se houver) 09.03 

Sorteio do tema e ordem de apresentação da prova didática 10.03 – 8H 

Realização da prova didática 11.03 – 8H 

Resultado da prova didática 14.03 

Prazo de recurso contra nota da prova didática 15.03 

Resposta de recurso contra nota da prova didática 16.03 

Entrega do Currículo Lattes e comprovações 17.03 

Resultado do Julgamento de Títulos 18.03 

Prazo de recurso contra nota do julgamento de títulos 19.03 

Resposta de recurso contra nota do julgamento de títulos (se houver) 21.03 

Resultado final preliminar 22.03 

Prazo de recurso contra resultado preliminar 23 e 24.03 

Resultado final 25.03 

 

 

Banca Examinadora 

Santarém, 24/02/2022. 


