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Onde se lia:

5.3.1. Apenas serão entrevistados os candidatos classificados conforme item 6.1. Serão

convocados para a entrevista, inicialmente, os 5 primeiros classificados de cada vaga, sendo os

demais convocados conforme necessidade do Projeto.

7. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 Cada etapa deste processo seletivo está discriminada no cronograma presente no abaixo. 

 QUADRO 4 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS

Publicação do edital 21/01/2022 

Inscrições (Envio da documentação) a partir das 8h do dia 28/01/2022 até às 16h do
dia 04/02/2022

Análise da documentação para classificação 07/02/2022 a 08/02/2022

Resultado parcial - primeira etapa 09/02/2022

Recurso - resultado parcial - primeira etapa a partir das 8h do dia 10/02/2022 até às 16h do dia
11/02/2022

Resultado dos recursos e convocação para as
entrevistas

14/02/2022

Realização das entrevistas 15/02 a 19/02/2022

Resultado parcial – segunda etapa 21/02/2022

Período de Recurso: resultado parcial -
segunda fase 

partir das 8h do dia 22/02/2022 até às 16h do dia
23/02/2022

Resultado dos recursos e Resultado Final 24/02/2022



Agora se lê:

5.3.1. Serão convocados para a entrevista, inicialmente, os 5 primeiros classificados de cada

vaga, sendo os demais convocados conforme necessidade do Projeto.

7. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 Cada etapa deste processo seletivo está discriminada no cronograma presente no abaixo. 

 QUADRO 4 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS

Publicação do edital 21/01/2022 

Inscrições (Envio da documentação) a partir das 8h do dia 28/01/2022 até às 16h do
dia 07/02/2022

Análise da documentação para classificação 08/02/2022

Resultado parcial - primeira etapa 09/02/2022

Recurso - resultado parcial - primeira etapa a partir das 8h do dia 10/02/2022 até às 16h do dia
11/02/2022

Resultado dos recursos e convocação para as
entrevistas

14/02/2022

Realização das entrevistas 15/02/2022

Resultado parcial – segunda etapa 16/02/2022

Período de Recurso: resultado parcial -
segunda fase 

partir das 8h do dia 17/02/2022 até às 16h do dia
18/02/2022

Resultado dos recursos e Resultado Final 21/02/2022

Vitória-ES, em 15 de fevereiro de 2022.

RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA
Diretor Presidente


