
Retificação do Edital nº 10, de 14 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, no 

uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio da Portaria 

SEDGG/ME nº 14.147, de 02 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 227, 

de 3 de dezembro de 2021, torna pública a seguinte retificação ao edital supracitado, conforme 

segue: 

 

1. Do Anexo IV – Cronograma previsto 

(Atualizado em virtude da prorrogação do período de inscrição) 

 

EVENTOS BÁSICOS DATAS PREVISTAS 

Inscrições 15/12/2021 a 21/01/2022 

Solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição 15/12/2021 a 21/01/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 16/02/2022 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 02/02/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos 
pedidos de isenção da taxa de inscrição 

03/02/2022 a 04/02/2022 

Resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de 
inscrição 

15/02/2022 

Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram o pedido de 
isenção indeferido 

16/02/2022 

Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de 
atendimento especial 

15/12/2021 a 21/01/2022 

Divulgação preliminar das inscrições 04/03/2022 

Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas 
com deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) 

04/03/2022 

Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das 
provas 

04/03/2022 

Homologação das inscrições na condição de pessoas pretas ou pardas 16/03/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar das inscrições, 
contra o resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como 
pessoas com deficiência e contra o resultado preliminar de atendimentos 
especiais para a realização das provas 

07/03/2022 a 08/03/2022 

Resultado definitivo de candidatos considerados inscritos como pessoas 
com deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) 

16/03/2022 

Resultado definitivo de atendimentos especiais para a realização das 
provas 

16/03/2022 

Divulgação da homologação das inscrições 16/03/2022 

Divulgação do quantitativo de inscritos  16/03/2022 

Divulgação dos locais de prova e disponibilização do Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

04/04/2022 

Aplicação da prova objetiva 10/04/2022 



Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 11/04/2022 

Interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos 
gabaritos preliminares divulgados 

12/04/2022 a 13/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe 
multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com 
deficiência 

29/04/2022 

Interposição de recurso contra resultado preliminar do parecer da equipe 
multiprofissional 

02/05/2022 a 03/05/2022 

Publicação do gabarito definitivo e do resultado definitivo da prova 
objetiva 

13/05/2022 

Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional 
sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência 

13/05/2022 

Divulgação do resultado final 20/05/2022 
 

Os demais anexos, itens e subitens do Edital de abertura do processo Seletivo Simplificado 

permanecem inalterados. 

 
 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021. 

 

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO 
Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 


