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RETIFICAÇÃO N.º 02 DO EDITAL DE SELEÇÃO 01/2022 

 

 
 

A Comissão do Processo Seletivo no uso de suas atribuições vem retificar este Edital, alterando a 

data de encerramento das inscrições e demais etapas, conforme  novo cronograma. 

 

 

Onde se lê: 

 

5. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL  

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Inscrições via SIGAA – Processos Seletivos 04 a 17/05 

Data limite para solicitação de isenção da taxa de inscrição por e-mail ao 

programa. 
10/05 

Resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição. 11/05 

Data limite para interposição de recursos ao resultado da solicitação da 

isenção da taxa de inscrição. 
12/05 

Resultado da interposição de recursos ao resultado da solicitação da isenção 

da taxa de inscrição. 
13/05 

Data limite para divulgação do resultado de homologação das inscrições 20/05 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da 

homologação das inscrições 
23/05 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à homologação das inscrições 
25/05 

Divulgação da homologação final das inscrições 25/05 

Etapa 1 – Avaliação – Prova escrita 30/05 

Data limite para divulgação do gabarito e resultado preliminar da Etapa 1 01/06 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da Etapa 1 02/06 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à Etapa 1  
03/06 

Resultado da Etapa 1 03/06 

Entrega do Memorial escrito (apenas para aprovados/as na Etapa 1) 06/06 

Etapa 2 – Avaliação: Defesa de Memorial e Entrevista (apenas para 

aprovados/as na Etapa 1) 
14/06 a 01/07 
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ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Data limite para divulgação do resultado preliminar da Etapa 2 04/07 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da Etapa 2 05/07 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à Etapa 2 
07/07 

Resultado da Etapa 2 07/07 

Data limite para divulgação do resultado parcial do Processo Seletivo regido 

pelo Edital de Seleção 01/2022 
11/07 

Resultado preliminar do Processo de heteroidentificação 
A ser divulgada no 

site do Programa 

Prazo para interposição de recurso ao resultado do Processo de 

heteroidentificação 

A ser divulgada no 

site do Programa 

Resultado do Processo de heteroidentificação  
A ser divulgada no 

site do Programa 

Data limite para divulgação do resultado final do Processo Seletivo 20/07 

 
 

Leia-se: 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Inscrições via SIGAA – Processos Seletivos 04 a 20/05 

Data limite para solicitação de isenção da taxa de inscrição por e-mail ao 

programa. 
10/05 

Resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição. 11/05 

Data limite para interposição de recursos ao resultado da solicitação da 

isenção da taxa de inscrição. 
12/05 

Resultado da interposição de recursos ao resultado da solicitação da isenção 

da taxa de inscrição. 
13/05 

Data limite para divulgação do resultado de homologação das inscrições 24/05 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da 

homologação das inscrições 
25/05 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à homologação das inscrições 
26/05 

Divulgação da homologação final das inscrições 27/05 
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ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Etapa 1 – Avaliação – Prova escrita 30/05 

Data limite para divulgação do gabarito e resultado preliminar da Etapa 1 01/06 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da Etapa 1 02/06 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à Etapa 1  
03/06 

Resultado da Etapa 1 03/06 

Entrega do Memorial escrito (apenas para aprovados/as na Etapa 1) 06/06 

Etapa 2 – Avaliação: Defesa de Memorial e Entrevista (apenas para 

aprovados/as na Etapa 1) 
14/06 a 01/07 

Data limite para divulgação do resultado preliminar da Etapa 2 04/07 

Data limite para interposição de possíveis recursos ao resultado da Etapa 2 05/07 

Data limite para divulgação do resultado do julgamento de recursos 

relacionados à Etapa 2 
07/07 

Resultado da Etapa 2 07/07 

Data limite para divulgação do resultado parcial do Processo Seletivo regido 

pelo Edital de Seleção 01/2022 
11/07 

Resultado preliminar do Processo de heteroidentificação 13/07 

Prazo para interposição de recurso ao resultado do Processo de 

heteroidentificação 
14/07 

Resultado do Processo de heteroidentificação  18/07 

Data limite para divulgação do resultado final do Processo Seletivo 20/07 

 
 

Cruz das Almas, 18 de maio de 2022. 
 

 

 

 

Comissão de Processo Seletivo Regido Pelo Edital 01/2022 do  

PPG Especialização em Psicologia, Avaliação e Atenção à Saúde. 


