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CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA  
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

 

CRONOGRAMA (ATUALIZADO) 
 

Item Atividade Datas/Períodos* 

1 Divulgação do Edital Normativo 20/07/2022 

2 Período para impugnação do edital 21 a 25/07/2022 

3 Divulgação das respostas às impugnações 02/08/2022 

4 

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 09 a 11/08/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia  Período para envio (recebimento via upload) de documentação comprobatória (solicitação 
de isenção de taxa de inscrição) 

5 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa de inscrição 15/08/2022 

6 
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção 
de taxa de inscrição 

16 a 18/08/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

7 
Divulgação de respostas de recursos e do resultado definitivo da solicitação de isenção de 
taxa de inscrição 

23/08/2022 

8 

Período de solicitação de inscrição 24/08 a 26/09/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 23 horas do último dia Período de solicitação de atendimento especial e das inscrições para concorrer às vagas 
reservadas destinadas às pessoas com deficiência e aos negros  

8 Último dia para pagamento do valor de inscrição 27/09/2022 

9 
Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, 
pessoas com deficiência e negros) e da solicitação de atendimento especial 

03/10/2022 

10 
Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições 
homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros) e da solicitação de 
atendimento especial 

04 a 06/10/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

11 
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo das inscrições homologadas 
(ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros) e da solicitação de atendimento 
especial 

10/10/2022 

12 Divulgação dos locais e horários das provas objetiva discursiva 01/11/2022 

13 

Aplicação das provas objetiva e discursiva 

06/11/2022 
Turno da manhã: cargos de nível superior 
Turno da tarde: cargos de nível fundamental e nível médio 

14 
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de resposta da 
prova discursiva 

08/11/2022 

15 
Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra 
o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 

09 a 11/11/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
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16 
Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva e do 
resultado preliminar da prova objetiva 

05/12/2022 

17 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 
06 a 08/12/2022 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia 

18 
Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da 
convocação para correção da prova discursiva 

12/12/2022 

19 
Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do resultado preliminar 
da prova discursiva 

19/12/2022 

20 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva 
20 a 22/12/2022 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia 

21 Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva 30/12/2022 

22 
Divulgação de convocação para realização do procedimento de heteroidentificação e da 
perícia médica 

10/01/2023 

23 Período para a realização do procedimento de heteroidentificação e da perícia médica 13 a 15/01/2023 

24 
Divulgação do resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e da perícia 
médica 

20/01/2023 

25 
Período de interposição de recurso contra resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação e da perícia médica 

23 a 25/01/2023 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

26 
Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo do procedimento de 
heteroidentificação e da perícia médica 

30/01/2023 

27 Divulgação do resultado final  30/01/2023 

28 Homologação  31/01/2023 

 
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Câmara 
Municipal de Goianésia/GO e do INSTITUTO QUADRIX. Caso haja alteração, esta será comunicada por meio de edital ou de 
comunicado. 
** As demais datas serão informadas oportunamente por meio dos editais ou dos comunicados subsequentes a serem publicados 
no endereço eletrônico www.quadrix.org.br 
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