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O Município de Carmo do Paranaíba/MG, por meio de seu representante legal, torna público o presente edital para divulgar a abertura 

do período de inscrições, a partir das 12h (meio-dia) do dia 19/09/2022 e, ainda, a atualização do Crononraga de Execução do certame, o qual 

passa a constar conforme segue:  
 

DATA EVENTOS 
15/07/2022 Publicação do Edital de Abertura das Inscrições e de seu extrato, nos termos da Súmula 116, do TCM-MG 

De 17/07 a 
16/09/2022 

Prazo para o TCM-MG realizar a análise do edital 

De 17/07 a 
16/09/2022 

Período para impugnação do edital – Via SITE, a partir das 10h do primeiro dia até 23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 10h 
do primeiro dia até às 17h do último dia 

19/09/2022 Divulga a atualização do cronograma de execução e informa abertura do período de inscrições  

19/09/2022 Início do período para solicitação de inscrição – Via SITE, a partir das 12h (meio-dia) 

19/09 a 
22/09/2022 

Período para os interessados em obter a isenção da taxa de inscrição realizarem sua inscrição e solicitarem isenção da taxa de inscrição, nos termos 
do capítulo específico – Via SITE, a partir das 12h (meio-dia) do primeiro dia até 12h (meio-dia) do último dia 

30/09/2022 Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição  

05 a 07/10/2022 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição – Via SITE, a partir das 00h01min 
do primeiro dia até 23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

18/10/2022 Resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de inscrição 

19/10/2022 Término do período para solicitação de inscrição – Via SITE, até 12h (meio-dia)  

19/10/2022 Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até 23h59min desta data) 

31/10/2022 Homologação preliminar das inscrições e demais disposições 

01 a 04/11/2022 
Período para interposição de recursos contra a homologação preliminar das inscrições – Via SITE, a partir das 00h01min do primeiro dia até 
23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

11/11/2022 Homologação definitiva das inscrições, convocação para a prova objetiva (data, local e horário) e demais disposições 

27/11/2022 Aplicação da prova objetiva  

28/11/2022 Divulgação do gabarito preliminar (a partir das 14h)  

29/11 a 
01/12/2022 

Período para interposição de recursos contra o gabarito preliminar e vista de prova padrão – Via SITE, a partir das 00h01min do primeiro dia até 
23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

19/12/2022 Divulgação do gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva 

20 a 22/12/2022 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva – Via SITE, a partir das 00h01min do primeiro dia até 
23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

05/01/2023 Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para as provas prática e de títulos  

06 a 10/01/2023 Período para apresentação de títulos – Via SITE, a partir das 00h01min do primeiro dia até 23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir 
das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

15/01/2023 Aplicação da prova prática 

27/01/2023 Resultado preliminar das provas prática e de títulos e período de recursos 

30/01 a 
01/02/2023 

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas prática e de títulos – Via SITE, a partir das 00h01min do primeiro dia 
até 23h59min do último dia, ou via SEDEX, postado a partir das 00h01min do primeiro dia até às 17h do último dia 

13/02/2023 Resultado definitivo das provas prática e de títulos  

A definir Realização do ato público de sorteio de desempate (se necessário) 

A definir Classificação e homologação final 

OBS.: Este cronograma tem caráter orientador e poderá ser alterado em função da necessidade de ajustes operacionais, garantida a publicidade legal nos meios de 
comunicação definidos nas Disposições Preliminares deste edital. 

 

1. O Concurso Público 01/2022 passa a constar com as disposições ora apresentadas, revogadas as disposições em contrário. 

 

2. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

  

 Carmo do Paranaíba/MG, 19 de setembro de 2022. 

  

  

  

 

 

César Caetano de Almeida Filho,  

Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se.  

 

 

 

 

 

 


