
 

 

 

EDITAL N.º 001/2023– ERRATA – PRORROGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS FASES PERIODO/DATA/PRAZO 

Período das inscrições presenciais e entrega da documentação 

comprobatória dos pré-requisitos e requisitos mínimos e documentação 

de títulos e experiência profissional. 

 
23 á 27 de janeiro de 2023 

Entrega do Plano de Gestão Escolar (no ato da inscrição) 23 á 27 de janeiro de 2023 

Divulgação das inscrições deferidas após análise da documentação 

comprobatória. 
30 de janeiro de 2023 

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas. 31 de janeiro de 2023 

Divulgação das inscrições deferidas após prazo e análise de recursos. 01 de fevereiro de 2023 

ANÁLISE CURRICULAR E DA COMPETÊNCIA TÉCNICA/ AVALIAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO ESCOLAR. 

Divulgação do resultado preliminar da Análise Curricular e da 

Competência Técnica. 

02 de fevereiro de 2023 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação do Plano de Gestão 

Escolar. 

03 de fevereiro de 2023 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da Análise 

Curricular e da Competência Técnica. 

06 de fevereiro de 2023 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da Avaliação do 

Plano de Gestão Escolar. 

 07 de fevereiro de 2023 

Divulgação dos julgamentos dos recursos quanto ao resultado da 

Análise Curricular e da Competência Técnica. 

08 de fevereiro de 2023 

Divulgação dos julgamentos dos recursos quanto ao resultado da 

Avaliação do Plano de Gestão Escolar. 

09 de fevereiro de 2023 

Resultado oficial da etapa de Análise Curricular e Competência Técnica. 10 de fevereiro de 2023 

Resultado oficial da etapa de Avaliação do Plano de Gestão Escolar. 13 de fevereiro de 2023 



 

 

ENTREVISTA 

Edital de convocação dos candidatos classificados para a entrevista. 14 de fevereiro de 2023 

Realização das entrevistas. 15 de fevereiro de 2023 

Resultado oficial da entrevista. 16 de fevereiro de 2023 

RESULTADO 

Resultado preliminar de todas as fases 17 de fevereiro de 2023 

Resultado final oficial 20 de fevereiro de 2023 



 

 

 
 


