
 

 
Governo do Estado do Ceará 

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 

 

 

1  

 
ANEXO III 

 
CRONOGRAMA PREVISTO DE EXECUÇÃO 

 

FASE DATA INÍCIO DATA FIM 

Publicação do Edital de Abertura  01/11/2022 

Período de impugnação ao Edital 07/11/2022 08/11/2022 

Respostas às impugnações ao Edital 16/11/2022 

Período de inscrições 16/11/202 19/12/2022 

Período de inscrição obrigatório para os que desejam requerer isenção de taxa de 
inscrição e período para formalização de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

16/11/2022 30/11/2022 

Último dia para formalização de solicitação de isenção da taxa de inscrição 30/11/2022 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 06/12/2022 

Prazo para interposição de recursos acerca a análise preliminar dos pedidos de 
isenção 

07/12/2022 08/12/2022 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 15/12/2022 

Último dia para reimpressão do DAE e pagamento 20/12/2022 

Divulgação das relações preliminares de inscrições (Geral + PCD + Negros + 
Atendimento Especial) 

05/01/2023 

Prazo para interposição de recursos sobre a divulgação preliminar de inscrições 
(Geral + PCD + Negros + Atendimento Especial) 

06/01/2023 07/01/2023 

Divulgação das relações definitivas de inscrições (Geral + PCD + Negros + 
Atendimento Especial) 

19/01/2023 

Divulgação dos locais de prova  28/01/2023 

Realização das Provas Objetivas e Discursivas 05/02/2023 

Publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e dos cadernos de 
prova 

06/02/2023 

Prazo para interposição de recurso contra os gabaritos preliminares das provas 
objetivas 

07/02/2023 08/02/2023 

Publicação dos gabaritos definitivos e do resultado preliminar das provas objetivas 02/03/2023 

Publicação do padrão de resposta preliminar das provas discursivas 02/03/2023 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas 
objetivas e o padrão de resposta preliminar das provas discursivas 

03/03/2023 04/03/2023 

Publicação do Resultado definitivo das provas objetivas 14/03/2023 

Publicação do resultado preliminar e do padrão de resposta definitivo das provas 
discursivas 

27/03/2023 

Prazo de recurso contra o resultado preliminar das provas discursivas 28/03/2023 29/03/2023 

Publicação do resultado definitivo das provas discursivas 11/04/2023 

Publicação do Edital de Convocação para a Prova de Títulos 11/04/2023 

Publicação do Edital de Convocação da avaliação biopsicossocial e do procedimento 
de heteroidentificação 

11/04/2023 
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Prazo para envio dos Títulos 12/04/2023 17/04/2023 

Período de realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de 
heteroidentificação 

15/04/2023 16/04/2023 

Publicação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e do procedimento 
de heteroidentificação 

19/04/2023 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação 
biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação 

20/04/2023 21/04/2023 

Publicação do resultado preliminar da Prova de Títulos 26/04/2023 

Prazo para interposição de recurso contra a Prova de Títulos 27/04/2023 28/04/2023 

Resultado Definitivo da Prova de Títulos 10/05/2023 

Publicação do resultado definitivo da avaliação biopsicossocial e do procedimento 
de heteroidentificação 

10/05/2023 

Resultado final do Concurso Público 12/05/2023 

 
 

 


