
 
 
 
 
 

EDITALDESELEÇÃOPÚBLICA
REDEDEPONTOSDECULTURADOESTADODEGOIÁS

ANEXO XI 

DATA 

22/12/21   Publicação do edital e dos anexos.

23/12/21 a 
21/02/22 

 Prazo para realizarem as inscrições.

22/02/22 
 Publicação da 

homologadas.

23/02/22 a 
02/03/22 

 Prazo para interposição de recurso contra a 
relação preliminar das inscrições homologadas.

04/03/22 

 Publicação da relação final das inscrições 
homologadas.

 Divulgação das respostas aos 
contra a relação preliminar das inscrições 
homologadas.

08/03/22 a 
11/03/22 

 Seleção: de caráter meritório, classificatório e 
eliminatório, à qual serão submetidos somente os 
candidatos habilitados na fase anterior.

15/03/22  Publicação do resultado

16/03/22 a 
22/03/22 

 Prazo para interposição de recurso contra o 
resultado preliminar da seleção.

23/03/22 a 
25/03/22  

 Avaliação dos recursos contra o resultado 
preliminar da seleção.

30/03/22 

 Homologação e 
definitivo no Diário Oficial das propostas 
aprovadas pelo Edital de Seleção Pública, 
02/2021, da
de Goiás.
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ANEXO XI – CRONOGRAMARETIFICADO 

EVENTO 

Publicação do edital e dos anexos. 

Prazo para realizarem as inscrições. 

Publicação da relação preliminar das inscrições 
homologadas. 

Prazo para interposição de recurso contra a 
relação preliminar das inscrições homologadas.

Publicação da relação final das inscrições 
homologadas. 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos 
contra a relação preliminar das inscrições 
homologadas. 

Seleção: de caráter meritório, classificatório e 
eliminatório, à qual serão submetidos somente os 
candidatos habilitados na fase anterior. 

Publicação do resultado preliminar da seleção.

Prazo para interposição de recurso contra o 
resultado preliminar da seleção. 

Avaliação dos recursos contra o resultado 
preliminar da seleção. 

Homologação e divulgação do resultado 
definitivo no Diário Oficial das propostas 
aprovadas pelo Edital de Seleção Pública, 
02/2021, da Rede de Ponto de Cultura do Estado 
de Goiás. 

relação preliminar das inscrições 

relação preliminar das inscrições homologadas. 

recursos interpostos 

Seleção: de caráter meritório, classificatório e 
eliminatório, à qual serão submetidos somente os 

seleção. 

Rede de Ponto de Cultura do Estado 


