
  

 
 

2ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROSEL 

– IFPA  

ATIVIDADE DATA 

 
Publicação do Edital do PROSEL no site da FADESP 

 
06/09/2022 

Periodo de impugnação do Edital 06/09/2022 a 08/09/2022 

Solicitação de Inscrição 08/09/2022 a 14/11/2022 

Solicitação de concorrer como PcD e atendimento especial no dia da prova 08/09/2022 a 10/10/2022 

Solicitação de Isenção do pagamento da taxa de inscrição para PCD e por 
hipossuficiência financeira (Aluno de escola pública pertencentes ao CadÚnico) 

 
08/09/2022 a 23/09/2022 

Resultado preliminar da solicitação de Isenção do pagamento da taxa de inscrição 
para PCD e por hipossuficiência financeira (Aluno de escola pública pertencentes 
ao CadÚnico) 

 
27/09/2022 

Interposição de recursos online ao resultado preliminar da solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição para PCD, por hipossuficiência financeira 
(Aluno de escola pública pertencentes ao CadÚnico) 

 
28 e 29/09/2022 

Resultado dos recursos e resultado definitivo da solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição para PCD, por hipossuficiência financeira (Aluno 
de escola pública pertencentes ao CadÚnico) 

 
07/10/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 16/11/2022 

Homologação preliminar das inscrições deferidas, concorrentes PcD e 
atendimentos especiais no dia da prova 

17/11/2022 

Interposição de recursos contra a homologação das inscrições, concorrentes PcD 
e atendimentos especiais no dia da prova 

18 e 19/11/2022 

Homologação Definitiva das inscrições, concorrentes PcD e Atendimentos 
especiais no dia da prova  

22/11/2022 

Disponibilização do cartão de inscrição com local de prova 28/11/2022 

Prova de conhecimentos: questões objetivas e redação em língua 
portuguesa (das 9h às 13h)  

 
04/12/2022 

Publicação do gabarito preliminar  05/12/2022 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar 06 e 07/12/2022 

Publicação do gabarito definitivo e respostas dos recursos do gabarito preliminar 13/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e dos candidatos aptos a 
correção da redação 

19/12/2022 

Interposição de recursos contra o resultado da prova objetiva e de selecionados a 
correção da redação 

20 e 21/12/2022 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da 
prova de redação 

27/12/2022 

Divulgação de resultado preliminar da prova de redação 06/01/2023 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de redação 09 e 10/01/2023 

Divulgação do resultado definitivo da prova de redação 13/01/2023 

Resultado Preliminar do PSE FORMA PARÁ (Objetiva+Redação) 13/01/2023 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar do PSE FORMA PARÁ 
(Objetiva+Redação) 

16 e 17/01/2023 

Resultado Definitivo do PSE FORMA PARÁ 20/01/2023 

 


