
 

Cronograma Previsto para o Concurso Público Administrativo do Centro Paula Souza - (Escolas Técnicas Estaduais, 
Faculdades de Tecnologia e Administração Central) 

Datas  Atividades 
31/10/2022 a até as 16h 
do dia 12/12/2022 

Período de inscrição 

31/10 a 04/11/2022 Período de Redução e Isenção da taxa de inscrição 
04/11/2022 Data limite para entrega da documentação referente à solicitação de isenção e redução da 

taxa de inscrição 
12/11/2022  Divulgação deferimento/indeferimento das solicitações de redução e isenção da taxa de 

inscrição; 
16, 17 e 18/11  Período de recurso do indeferimento da solicitação de redução e da isenção de taxa de 

inscrição;  
24/11/2022  Divulgação das análises dos recursos de solicitação de redução e isenção da taxa de 

inscrição 
12/12/2022 – 16h Encerramento das inscrições 
17/12/2022 Divulgação deferimento/indeferimento das inscrições 
19, 20 e 21/12/2022 Período de recurso do indeferimento das inscrições  
23/12/2022  Divulgação da análise dos recursos dos indeferimentos das inscrições 
23/12/2022  Divulgação deferimento/indeferimento: condição de jurado 
24/12/2022 Divulgação deferimento/indeferimento: nome social 
26, 27 e 28/12  Período de recurso do indeferimento do nome social e condição de jurado  
28/12/2022  Divulgação deferimento/indeferimento Cadúnico para fins de critério de desempate 
29/12/2022  Divulgação deferimento/indeferimento das solicitações de inscrição como pessoa com 

deficiência e atendimento diferenciado (deferimento/indeferimento) 
29/12/2022 a 02/01/2023  Período de recurso: indeferimento Cadúnico para fins de critério de desempate 
30/12/2022 a 03/01/2023 Período de recurso: indeferimento das solicitações de inscrição como pessoa com 

deficiência e atendimento diferenciado  
07/01/2023  Divulgação das análises dos recursos: Cadúnico para fins de critério de desempate, 

solicitações de inscrição como pessoa com deficiência e atendimento diferenciado 
10/01/2023 Convocação para as provas e divulgação dos locais de provas 
15/01/2023 Provas (período da tarde) 
25/01/2023 Divulgação do gabarito das provas objetivas e disponibilização dos cadernos de questões e 

espelhos de provas dos candidatos 
26, 27 e 30/01/2023 Período de recurso quanto ao gabarito das provas objetivas e aplicação da prova 
07/02/2023 Divulgação deferimento/indeferimento da solicitação de pontuação diferenciada 
08/02 a 14/02/2023  Período de recurso do indeferimento das solicitações de pontuação diferenciada 
11/02/2023 Publicação do resultado da análise dos recursos quanto ao gabarito das provas objetivas e 

aplicação da prova 
11/02/2023 Publicação das alterações dos Gabaritos após análise dos recursos contra os gabaritos das 

Provas objetivas 
17/02/2023 Divulgação das análises dos recursos: solicitações de pontuação diferenciada 
01/03/2023 Divulgação da lista de Classificação prévia dos candidatos 
02, 03 e 06/03/2023 Período de recurso quanto à Classificação Prévia 
14/03/2023 Divulgação das análises dos recursos contra a Classificação Prévia 
15/03/2023 Convocação para perícia médica dos candidatos inscritos como PCD 
24/03/2023 Convocação dos candidatos habilitados empatados para participarem de sorteio que 

definirá a ordem de classificação na lista regional e geral 
07/04/2023 Divulgação do resultado dos sorteios realizados com os candidatos habilitados empatados 

para definição da ordem de classificação na lista regional e geral 
15/04/2023 Retificação do Edital de Abertura de Inscrições – Recurso Perícia Médica 
5 dias a partir da 
publicação do DPME 

Solicitação de junta médica após resultado da perícia médica 

20/04/2023 Divulga a data de publicação dos resultados da perícia médica realizada pelo Departamento 
de Perícias Médicas – DPME dos candidatos com deficiência 

28/04/2023 Convocação para junta médica 
29/04/2023 Divulgação da manifestação do Departamento de Perícias Médicas – DPME, quanto ao 

recurso 
A DEFINIR Resultado da avaliação da junta médica  
A DEFINIR Divulgação da Classificação Final por Unidade, Regional e Estadual 
A DEFINIR Homologação 

O cronograma com as datas e as atividades previstas neste Concurso estará disponível no site www.fatconcursos.com.br), ficando o candidato 
responsável pelo seu acompanhamento. 
Os itens do Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada as providências ou eventos referentes a eles, 
circunstâncias que serão mencionadas em editais ou avisos a serem publicados nos sites da Imprensa Oficial (www.imprensaoficial.com.br), do Portal 
de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (www.cps.sp.gov.br) e 
da Fundação de Apoio à Tecnologia - FAT (www.fatconcursos.com.br). 

http://www.fatconcursos.com.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.concursopublico.sp.gov.br/
http://www.fundacaofat.org.br)/

