
                                                                                                            
RETIFICAÇÃO Nº 2, DO EDITAL Nº 01/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES 

ANEXO I -  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO  
 

PERÍODO  EVENTO LOCAL  
07.04.2021 Publicação do Edital www.dormentes.pe.gov.br e 

www.biosconcursos.com.br  

NOVO PERÍODO 
07 A 13.05.2021 

Inscrições on-line  
 

www.biosconcursos.com.br 
 

14.05.2021  Último dia para o pagamento do boleto da 
taxa de inscrição do processo seletivo 

Rede bancária credenciada ou 
internet banking 

17.05.2021 Último dia para envio da imagem (foto ou 
imagem escaneada) do boleto pago, referente à  

taxa de inscrição do processo seletivo  

www.biosconcursos.com.br 

08 a 17.04.2021 Pessoas com Deficiência devem preencher e enviar 
formulário (Anexo III) e laudo médico para pleitear a 

vaga destinada à PCD. 

www.biosconcursos.com.br 

08 a 13.04.2021 Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  www.biosconcursos.com.br 

14.04.2021 a partir das 17h Divulgação da listagem provisória de solicitação de 
isenção da taxa de inscrição  

deferidas e indeferidas 

www.biosconcursos.com.br 

     15.04.2021, até às 18h Recursos contra indeferimento de  
isenção da taxa de inscrição 

www.biosconcursos.com.br 

16.04.2021, até às 21h Resultado definitivo da solicitação da isenção da 
taxa de inscrição deferidas e indeferidas 

www.biosconcursos.com.br 

18.05.2021, até às 18h. Publicação da listagem provisória de 
inscrições homologadas 

www.biosconcursos.com.br 

19.05.201, até às 18h. Recurso contra inscrições não homologadas www.biosconcursos.com.br 

20.05.2021, até às 18h Divulgação da listagem definitiva 
das inscrições homologadas 

www.biosconcursos.com.br 

25.05.2021, até às 18h. Liberação de cartão de inscrição  
com local de prova 

www.biosconcursos.com.br 

30.05.2021 às 13h Realização da Prova Objetiva  Dormentes-PE, local a definir 

30.05.2021, até às 21h Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova www.biosconcursos.com.br 

31/05 e 01.06.2021, até às 
21h 

Envio de Recursos aos gabaritos das questões  
das Provas Objetivas.  

www.biosconcursos.com.br 

04.06.2021, até às 21h  Divulgação dos Gabaritos Definitivos das  
Provas Objetivas.  

www.biosconcursos.com.br 

08.06.2021, até às 21h Resultado da Prova Objetiva do Processo Seletivo 
Simplificado para Professores  

(classificados e desclassificados)  

www.biosconcursos.com.br 

09.06.2021 até às 18h Envio da imagem (foto ou imagem escaneada) 
dos Comprovantes da Avaliação de Títulos.  

(todos os originais deverão ser apresentados com cópias 
para validação da posse) 

www.biosconcursos.com.br 

10.06.2021 até às 21h Divulgação da Avaliação de Títulos dos 
candidatos classificados na Prova Objetiva 

www.biosconcursos.com.br 

11.06.2021 até às 13h Envio de Recurso contra a nota  
da Avaliação de Títulos 

www.biosconcursos.com.br 

14.06.2021 até às 21h Divulgação da Avaliação de Títulos dos 
candidatos após recurso 

www.biosconcursos.com.br 

16.06.2021 Resultado Definitivo do Processo Seletivo 
Simplificado para Professores 

www.biosconcursos.com.br 

17.06.2021  Homologação do Resultado Definitivo do 
Processo Seletivo Simplificado para Professores 

www.dormentes.pe.gov.br  

A partir de 18.06.2021 Convocação dos Aprovados www.dormentes.pe.gov.br  

  


