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INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO  

DO ESPÍRITO SANTO - IASES 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 

ANEXO I –  CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA PREVISTA 

Publicação do edital de abertura  16/09/2022 

Impugnações contra o edital de abertura 29/09/2022 a 02/10/2022 

Republicação do edital de abertura  16/01/2023 

Impugnações contra a republicação do edital de abertura 16/01/2023 a 20/01/2023 

Resultado das impugnações contra o edital de abertura e sua republicação 24/01/2023 

Período de inscrições 24/01/2023 a 26/02/2023 

Solicitação de atendimento especial para realização da prova objetiva 24/01/2023 a 26/02/2023 

Solicitação de inscrição para vagas reservadas 24/01/2023 a 26/02/2023 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 24/01/2023 a 25/01/2023 

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 07/02/2023 

Recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 08/02/2023 a 09/02/2023 

Resultado dos recursos contra resultado das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 

14/02/2023 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 27/02/2023 

Divulgação das inscrições deferidas 02/03/2023 

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 02/03/2023 

Resultado das solicitações de inscrições para vagas reservadas 02/03/2023 

Recursos contra o indeferimento das inscrições 02/03/2023 a 03/03/2023 

Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 02/03/2023 a 03/03/2023 

Recursos contra o resultado das solicitações de inscrições para vagas reservadas 02/03/2023 a 03/03/2023 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 15/03/2023 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 
especial para prova 

15/03/2023 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrições para 
vagas reservadas 

15/03/2023 

Homologação das inscrições deferidas e convocação dos candidatos para 
realização da prova objetiva 

15/03/2023 

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 15/03/2023 

Realização da prova objetiva e redação 19/03/2023 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e redação 20/03/2023 

Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva e redação 21/03/2023 a 22/03/2023 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 29/03/2023 

Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva 29/03/2023 

Resultado preliminar da prova objetiva 29/03/2023 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 30/03/2023 a 31/03/2023 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva  11/04/2023 

Resultado da prova objetiva pós recursos 11/04/2023 

Divulgação do resultado dos recursos contra o padrão de respostas da redação 25/04/2023 

Resultado preliminar da redação 25/04/2023 

Recursos contra o resultado preliminar da redação 25/04/2023 a 26/04/2023 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da redação 05/05/2023 

Resultado da redação pós recursos 05/05/2023 

Publicação do Edital e convocação para análise da Comissão Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 

05/05/2023 

Envio da documentação para análise da Comissão Multidisciplinar  05/05/2023 a 09/05/2023 
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(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 
Realização do procedimento de análise da Comissão Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 

10/05/2023 a 17/05/2023 

Resultado preliminar do procedimento de análise da Comissão Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas)  

19/05/2023 

Recurso contra o resultado preliminar da análise da Comissão Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 

19/05/2023 a 20/05/2023 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da análise da Comissão 
Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 

25/05/2023 

Resultado final da análise da Comissão Multidisciplinar  
(Perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação aos candidatos negros e indígenas) 

25/05/2023 

Convocação dos candidatos e informações para envio do Formulário de 
Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa – FIS 

25/05/2023 

Envio do Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa – FIS 25/05/2023 a 31/05/2023 

Convocação dos candidatos para realização do teste de aptidão física (TAF) 25/05/2023 

Divulgação de informações e locais para realização do teste de aptidão física (TAF) 25/05/2023 

Realização do teste de aptidão física (TAF) 27/05/2023 a 04/06/2023 

Resultado do teste de aptidão física (TAF) 06/06/2023 

Recursos contra o resultado do teste de aptidão física (TAF) 07/06/2023 a 08/06/2023 

Resultado dos recursos contra o resultado do teste de aptidão física (TAF) 20/06/2023 

Convocação dos candidatos e informações para realização da avaliação psicológica 20/06/2023 

Realização da avaliação psicológica 25/06/2023 

Resultado preliminar da avaliação psicológica 18/07/2023 

Divulgação de informações para agendamento da entrevista devolutiva 18/07/2023 

Agendamento para devolutiva da avaliação psicológica (somente candidatos fora 
do perfil profissiográfico) 

18/07/2023 a 20/07/2023 

Convocação para entrevista devolutiva 18/08/2023 

Entrevista devolutiva 21/08/2023 a 22/08/2023 

Recurso contra o resultado da avaliação psicológica 23/08/2023 a 24/08/2023 

Resultado dos recursos contra o resultado da avaliação psicológica 11/09/2023 

Resultado final da avaliação psicológica 11/09/2023 

Divulgação do resultado da Investigação Social 11/09/2023 

Prazo para tomar vistas dos motivos da contraindicação 11/09/2023 

Abertura de prazo para recurso da contraindicação 13/09/2023 a 14/09/2023 

Divulgação do resultado final da contraindicação 26/09/2023 

Convocação dos candidatos para realização do curso de formação 11/09/2023 

Curso de formação 15/09/2023 a 10/10/2023 

Divulgação do resultado preliminar do Curso Básico de Formação 24/10/2023 

Prazo de interposição de recurso contra resultado preliminar do Curso Básico de 
Formação 

25/10/2023 

Divulgação do resultado final dos aprovados no Curso Básico de Formação 30/10/2023 

Resultado final 30/10/2023 

 


