


Resultado da impugnação

contra o Edital

25/02/2022 a

par r das

14h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Período de inscrição 08/03 a 

06/04/2022

              até as

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Plantão de inscrição

presencial das 09h00min às

12h00min e das 14h00min às

17h00min.

08/03 a 

06/04/2022

            exceto

feriado e finais de

semana

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro

Aparecida, Serrinha - Bahia – na Secretaria de

Registros Acadêmicos (SRA)

Divulgação preliminar das

inscrições homologadas

11/04/2022 a

par r das

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Interposição de recurso

referente relação dos(as)

candidatos(as) inscritos

12 e 13/04/2022

 até as 17h00min

integrado.serrinha@alunos.i aiano.edu.br

Resultado dos recursos/

homologação dos

candidatos(as) inscritos(as)

14/04/2022 a

par r das

14h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Análise de desempenho

escolar

14 a 19/04/2022 -

Divulgação do resultado

preliminar de desempenho

escolar

19/04/2022 a

par r das

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Interposição de recursos do

resultado preliminar da

análise de desempenho

escolar

 

 20 a 22/04/2022

até às 17h00min

integrado.serrinha@alunos.i aiano.edu.br

Resultado dos recursos da

análise de desempenho

escolar

25/04/2022 a

par r das

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Publicação do Resultado

Final

02/05/2022 a

par r das

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Publicação do edital de

matrícula

02/05/2022 a

par r das

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

LEIA-SE:LEIA-SE:

1.6 O Processo Sele vo terá carácter classificatório e eliminatório, sendo realizado em uma única etapa de análise

do histórico escolar, seguindo as etapas constantes no cronograma a seguir:



Quadro 01.Quadro 01. Cronograma das etapas, períodos e local do Processo Sele vo Ingresso Ano Le vo 2022.1

Etapas Data/Períodos Local

Publicação do Edital 22/02/2022 h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Impugnação às normas do

Edital

23 e 24/02/2022

até as 17h00min integrado.serrinha@alunos.i aiano.edu.br

Resultado da impugnação

contra o Edital

25/02/2022 a par r

das 14h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Período de inscrição 08/03

a 1313/04/2022 até as

17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Plantão de inscrição

presencial das 09h00min às

12h00min e das 14h00min

às 17h00min.

08/03 a 

1313/04/2022       

 exceto feriado e

finais de semana

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro

Aparecida, Serrinha - Bahia – na Secretaria de

Registros Acadêmicos (SRA)

Divulgação preliminar das

inscrições homologadas

1818/04/2022 a par r

das 1717h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Interposição de recurso

referente relação dos(as)

candidatos(as) inscritos

19 e 2019 e 20/04/2022

até as 14h00min

integrado.serrinha@alunos.i aiano.edu.br

Resultado dos recursos/

homologação dos

candidatos(as) inscritos(as)

2020/04/2022 a par r

das 17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Análise de desempenho

escolar

2222/04/2022 -

Divulgação do resultado

preliminar de desempenho

escolar

2525/04/2022 a par r

das 17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Interposição de recursos do

resultado preliminar da

análise de desempenho

escolar

 

 26 a 2726 a 27/04/2022

até às 17h00min

integrado.serrinha@alunos.i aiano.edu.br

Resultado dos recursos da

análise de desempenho

escolar

2828/04/2022 a par r

das 14h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Publicação do Resultado

Final

2929/04/2022 a par r

das 17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

Publicação do edital de

matrícula

02/05/2022 a par r

das 17h00min

h ps://concurso.i aiano.edu.br/portal/ingresso-

de-estudantes-2022/#

2. As demais disposições do Edital n° 03, de 08 de fevereiro de 2022 permanecem inalteradas.2. As demais disposições do Edital n° 03, de 08 de fevereiro de 2022 permanecem inalteradas.
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