
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL  

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA-GO 

EDITAL Nº 0001/2022 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA – Consolidado pelo Edital Complementar N. 1 

 

DATA EVENTO 

06/01/22  Publicação do edital e dos anexos. 

11 a 17/01/22 
 Prazo para realizar inscrição – no dia 17/01/22 até às 12h00. 

 Prazo para realizar o upload da documentação necessária à inscrição (ver item 2 do Edital). 

18/01/22  Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

19/01/22  Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições homologadas. 

20/01/22 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas. 

24/01/22  Divulgação do resultado preliminar da Análise Curricular, no Boletim de Desempenho. 

25 e 26/01/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Análise do Currículo. 

28/01/22 

 Divulgação do resultado final da Análise do Currículo, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Análise 

do Currículo. 

 Homologação do Processo Seletivo Simplificado para todos os cargos, exceto para os 

cargos de Professor. 

01/02/22  Divulgação do resultado preliminar da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

02/02/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Vídeoaula. 

04/02/22 

 Divulgação do resultado final da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Vídeoaula. 

 Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de 

Professor. 

07/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo 

Simplificado. 

08/02/22 

 Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de 

Professor. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado. 

09/02/22  Homologação do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Professor. 

 

 


