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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Executiva/Subsecretaria de Administração/Coordenação-Geral de

Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 40/2021

Processo nº 08007.001556/2021-06. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Processo

Seletivo Simplificado Para A Contratação, Por Tempo Determinado, de Profissionais Que Desempenhem

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial

Edital nº 40 - MJSP, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA, SUBSTITUTA, torna pública a prorrogação do período para as inscrições e a

retificação do cronograma constante do Anexo I do Edital nº 39 - MJSP, de 5 de novembro de 2021,

conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

[...]

ANEXO I

CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade Datas previstas

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa de inscrição

8 a 26/11/2021

Das 10 horas do primeiro dia às

18 horas do último dia (horário

oficial de Brasília/DF)

Disponibilização dolinkpara verificação de deferimento da foto

encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda

às determinações do sistema

29 e 30/11/2021

Das 10 horas do primeiro dia às

18 horas do último dia (horário

oficial de Brasília/DF)

Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de

inscrição
3/12/2021

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da

solicitação de isenção de taxa de inscrição

6 e 7/12/2021

Das 10 horas do primeiro dia às

18 horas do último dia (horário

oficial de Brasília/DF)

Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição 13/12/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição  14 /12/2021

Relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para

concorrer na condição de pessoa com deficiência
20/12/2021

Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especial 20/12/2021

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da

inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o

indeferimento da solicitação de atendimento especial

21 e 22/12/2021

Das 10 horas do primeiro dia às

18 horas do último dia (horário

oficial de Brasília/DF)

Relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na

condição de pessoa com deficiência
28/12/2021

Consulta à situação final da solicitação de atendimento especial 28/12/2021

Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos

locais de prova
30/12/2021

Aplicação das provas objetivas  9/1/2022 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 11/1/2022

Prazo para a interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais

preliminares divulgados

12 e 13/1/2022

Das 10 horas do primeiro dia às

18 horas do último dia (horário

oficial de Brasília/DF)

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do edital de resultado

final nas provas objetivas e de convocação para a prova de títulos
 3/2 /2022



17/11/2021 10:52 EDITAL Nº 40/2021 - EDITAL Nº 40/2021 - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-40/2021-360022748 2/2

*As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme

necessidade e conveniência MJSP e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente divulgada

por meio de comunicado ou de edital.

** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no

Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/mjsp_21_pss.

[...]

IRENILDA FERREIRA CARDOSO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


