
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL 

METROPOLITANO - 3ª CLASSE 

ANEXO VIII  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - DATAS PREVISTAS 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

 Período de inscrições pela Internet 01/04 a 04/05/2022 

 Solicitação de isenção do valor da inscrição  04/04 a 06/04/2022 

 Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 18/04/2022 

 Recurso contra o indeferimento da isenção 19/04 e 20/04/2022 

 Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 29/04/2022 

 Último dia para pagamento do boleto bancário 05/05/2022 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 

Deficiência - PCD 

 Divulgação preliminar das inscrições 

11/05/2022 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

12/05 e 13/05/2022 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento 
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com 
Deficiência - PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 Divulgação da homologação das inscrições 

 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo 

 Divulgação dos locais da Prova Objetiva e Redação   

30/05/2022 

 Realização da Prova Objetiva e Redação 05/06/2022 

 Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 16 horas) 06/06/2022 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  07/06 e 08/06/2022 

 Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 

 Divulgação do gabarito definitivo 

 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

27/06/2022 

 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 28/06 e 29/06/2022 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva 

 Resultado final da Prova Objetiva 

06/07/2022 

 Resultado preliminar da Redação 18/07/2022 



 Recurso contra o resultado preliminar da Redação 19/07 e 20/07/2022 

 Respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Redação 

 Convocação para o Teste de Aptidão Física - TAF 

 Convocação para o Teste Psicológico - 1ª oportunidade 

27/07/2022 

 Realização do Teste Psicológico - 1ª oportunidade 31/07/2022 

 Realização do Teste de Aptidão Física - TAF 
07/08, 14/08/2022 e/ou 

21/08/2022 

 Resultado do Teste Psicológico - 1ª oportunidade 

 Convocação para o Teste Psicológico - 2ªoportunidade 
29/08/2022 

 Realização do Teste Psicológico - 2ª oportunidade 04/09/2022 

 Convocação preliminar para o Exame Médico e Psicológico e Perícia 

Médica para os candidatos que se declararam com deficiência 

 Resultado preliminar do Teste Psicológico após duas oportunidades 

 Resultado preliminar do Teste de Aptidão Física - TAF 

14/09/2022 

 Pedido de recurso contra os resultados preliminares do Teste de Aptidão 

Física - TAF 

 Pedido de Entrevista Devolutiva 

15/09 e 16/09/2022 

 Realização da Entrevista Devolutiva 25/09/2022 

 Pedido de recurso contra o resultado preliminar do Teste Psicológico  26/09 e 27/09/2022 

 Respostas aos pedidos de recurso e resultado final do Teste de Aptidão 
Física - TAF 

 Respostas aos pedidos de recurso e resultado final do Teste Psicológico 

 Classificação preliminar do Concurso Público 

05/10/2022 

 Recurso contra a classificação preliminar do Concurso Público 06/10 e 07/10/2022 

 Respostas aos pedidos de recurso contra a classificação preliminar do 
Concurso Público  

 Resultado final do Concurso Público 

14/10/2022 

 


