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ERRATA AO EDITAL CONJUNTO SEMED/SEGES N. 1/2021, PUBLICADO NO DIOGRANDE N. 
6.470, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, DE MODO QUE, 

 
ONDE CONSTOU: 

 
“ANEXO V AO EDITAL CONJUNTO SEMED/SEGES N. 1/2021 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA REME 

 
CRONOGRAMA 

 

As etapas e fases de realização do processo seletivo para 
professores temporários da REME são previstas para ocorrer, 
conforme o seguinte cronograma: 

DATAS PREVISTAS* 

Publicação do edital de abertura 23/11/2021 

Período de inscrições 24/11 a 30/11/2021 

Publicação preliminar dos inscritos, deferidos e indeferidos 2/12/2021 

Recurso sobre indeferimento da inscrição 3/12/2021 

Homologação dos inscritos 8/12/2021 

Ensalamento 8/12/2021 

Realização da avaliação escrita 12/12/2021 

Gabarito preliminar 12/12/2021 

Recurso sobre o gabarito preliminar 13 a 16/12/2021 

Envio dos documentos para análise curricular  13 a 16/12/2021 

Gabarito definitivo e resultado preliminar da avaliação escrita 29/12/2021 

Recurso sobre o resultado preliminar da avaliação escrita  30/12/2021 

Resultado definitivo da avaliação escrita 5/1/2022 

Resultado preliminar da análise curricular 5/1/2022 

Recurso sobre o resultado preliminar da análise curricular 6/1/2022 

Realização da avaliação de heteroidentificação do candidato 
autodeclarado negro e da pessoa com deficiência 

6 a 11/1/2022 

Entrega de cópia de documentos comprobatórios do candidato 
autodeclarado índio 

6 a 11/1/2022 

Resultado definitivo da análise curricular 13/1/2022 

Classificação preliminar 13/1/2022 

Recurso sobre a classificação preliminar 14/1/2022 

Homologação dos candidatos cotistas 14/1/2022 

Classificação definitiva e homologação do processo seletivo 17/1/2022 
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PASSE A CONSTAR : 
 

ANEXO V AO EDITAL CONJUNTO SEMED/SEGES N. 1/2021 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA REME 
 

CRONOGRAMA 
 

As etapas e fases de realização do processo seletivo para professores 
temporários da REME são previstas para ocorrer, conforme o seguinte 
cronograma: 

DATAS 
PREVISTAS* 

 

Publicação do edital de abertura. 23/11/2021 

Período de inscrições. 24/11 a 30/11/2021 

Publicação preliminar dos inscritos, deferidos e indeferidos. 2/12/2021 

Recurso sobre indeferimento da inscrição. 3/12/2021 

Homologação dos inscritos. 8/12/2021 

Ensalamento. 8/12/2021 

Realização da avaliação escrita. 12/12/2021 

Gabarito preliminar. 12/12/2021 

Recurso sobre o gabarito preliminar. 13 a 16/12/2021 

Envio dos documentos para análise curricular.  13 a 16/12/2021 

Gabarito definitivo e resultado preliminar da avaliação escrita. 29/12/2021 

Recurso sobre o resultado preliminar da avaliação escrita  30/12/2021 

Resultado definitivo da avaliação escrita 5/1/2022 

Convocação para avaliação de heteroidentificação do candidato 
autodeclarado negro, da avaliação pessoa com deficiência e da 
autodeclaração do candidato índio.   

5/1/2022 

Realização da avaliação de heteroidentificação do candidato autodeclarado 
negro e da pessoa com deficiência. 

6 a 11/1/2022 

Entrega de cópia de documentos comprobatórios do candidato 
autodeclarado índio. 

6 a 11/1/2022 

Resultado preliminar da análise curricular 10/1/2022 

Recurso sobre o resultado preliminar da análise curricular 11/1/2022 

Resultado preliminar avaliação de heteroidentificação do candidato 
autodeclarado negro, da avaliação pessoa com deficiência e da 
autodeclaração do candidato índio.   

13/1/2022 

Recurso sobre o resultado da avaliação de heteroidentificação do candidato 
autodeclarado negro, da avaliação pessoa com deficiência e da 
autodeclaração do candidato índio.   

14/1/2022 

Resultado definitivo da avaliação de heteroidentificação do candidato 
autodeclarado negro, da avaliação pessoa com deficiência e da 
autodeclaração do candidato índio.   

18/1/2022 

Resultado definitivo da análise curricular 18/1/2022 

Classificação preliminar 18/1/2022 

Recurso sobre a classificação preliminar 19/1/2022 

Classificação definitiva e homologação do processo seletivo 21/1/2022 

 


