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CRONOGRAMA DO PROSEL 2022 DA UEPA 

ATIVIDADE DATA 
Publicação do Edital do PROSEL no site da FADESP 18/03/2022 

Solicitação de Inscrição 19/03/2022 a 04/04/2022 

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

 
19 a 23/03/2022 

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

 
25/03/2022 

Interposição de recursos 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) e solicitação de atendimento especial 

28 e 29/03/2022 

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) e solicitação de atendimento especial 

 
01/04/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 05/04/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar das Inscrições  08/04/2022 

Recursos quanto o Resultado Preliminar das Inscrições  11 e 12/04/2022 

Resultado dos Recursos quanto o Resultado Preliminar das 
Inscrições 

 19/04/2022 

Divulgação do Resultado Definitivo das Inscrições 19/04/2022 

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) 
via Internet 

 
26 a 30/04/2022 

Prova Objetiva e Discursiva (das 14h às 18h) 01/05/2022 

Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva 02/05/2022 

Interposição de recursos quanto o gabarito oficial preliminar da Prova 
Objetiva 

 
03 e 04/05/2022 

Publicação do gabarito definitivo da Prova Objetiva e Resposta dos 
recursos contra o gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva 

11/05/2022 

Publicação do resultado preliminar da Prova Objetiva e Redação 18/05/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado preliminar da Prova 
Objetiva e Redação 

19 e 20/05/2022 

Resposta dos recursos quanto ao resultado preliminar da Prova 
Objetiva e Redação 

27/05/2022 

Publicação do resultado definitivo da Prova Objetiva e Redação 27/05/2022 

Divulgação do resultado classificatório preliminar do Prosel  27/05/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado classificatório preliminar 
do Prosel 

30 e 31/05/2022 

Resposta dos recursos quanto ao resultado classificatório preliminar 
do Prosel 

07/06/2022 

Resultado Definitivo do PROSEL 07/06/2022 

  


