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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA  

CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS 

 

                                     ANEXO I – CRONOGRAMA – RETIFICADO 

 

DATA EVENTO 

30/07/2021  Publicação do Edital e dos Anexos. 

03 a 05/08/2021 
 Prazo para realizar inscrição.  

 A inscrição estará aberta a partir das 12h00 do dia 03/08/2021 até o dia 05/08/2021.  

06/08/2021  Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

07/08/2021 
 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições 

homologadas. 

10/08/2021 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas. 

12/08/2021 

 Convocação para a Entrevista dos candidatos aos cargos de Diretor(a) e Vice-

Diretor(a) de Unidade de Ensino, Secretário(a) Escolar e Coordenador(a) 

Pedagógico(a). 

14 a 16/08/2021 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Análise Curricular, divulgado 

no Boletim de Desempenho, aos cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) de Unidade 

de Ensino, Secretário(a) Escolar e Coordenador(a) Pedagógico(a). 

17/08/2021 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado da Análise 

Curricular, divulgado no Boletim de Desempenho, aos cargos de Diretor(a) e Vice-

Diretor(a) de Unidade de Ensino, Secretário(a) Escolar e Coordenador(a) 

Pedagógico(a). 

 Convocação para a Entrevista do candidato, com recurso deferido, aos cargos de 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a) de Unidade de Ensino, Secretário(a) Escolar e 

Coordenador(a) Pedagógico(a). 

18/08/2021 

 Realização da Entrevista do candidato, com recurso deferido, aos cargos de 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a) de Unidade de Ensino, Secretário(a) Escolar e 

Coordenador(a) Pedagógico(a). 

19/08/2021  Publicação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado. 

20/08/2021 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo 

simplificado. 

24/08/2021 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

processo seletivo simplificado. 

 Publicação do resultado final do processo seletivo simplificado. 

 


