
 

EDITAL Nº 006/2022–CODATA 
RETIFICAÇÃO 

 
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA em cumprimento ao que determina o artigo 37,inciso II, da 
Constituição Federal e o DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA 
PARAÍBA - CODATA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, artigo 19, 
por intermédio da Comissão de Concurso Público designada pela Portaria nº 35/2022 , vem, por 
intermédio do IDECAN, TORNAR PÚBLICO o Edital de Retificação nº 6 ao Edital de lançamento do 
concurso público supracitado, nos seguintes termos: 

 
1.1. Considerando a necessidade de reaplicação da prova de conhecimentos específicos para o cargo 

50015 - Analista de Tecnologia da Informação/ Arquitetura e Desenvolvimento de 

Software, o ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO, do Edital, passará a conter o 

seguinte teor: 
 

Onde se lê: 

 



 

 

 

 
Leia-se: 

 

ANEXO V 
CRONOGRAMA PREVISTO UNIFICADO 

 

 

ATIVIDADE DATAS PREVISTAS 

Período de Inscrições 
05/09/2022 a 
17/10/2022 

Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer a isenção da 
taxa de inscrição 

05 e 07/09/2022 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 08/09/2022 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção. 13/09/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

14 e 15/09/2022 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 21/09/2022 

Geração e impressão do boleto para os candidatos que não obtiveram ou 
desistiram da isenção da inscrição 

11/10/2022 

Relação de inscritos preliminar (Pcd + atendimento especial). 11/11/2022 

Interposição de recursos contra a lista (Pcd + atendimento especial). 14 e 15/11/2022 

Relação de inscritos definitiva (Pcd + atendimento especial) 18/11/2022 

Locais de aplicação de Prova 02/12/2022 

Aplicação das Provas Escritas Objetivas 11/12/2022 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas 12/12/2022 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas 13 e 14/12/2022 

Reaplicação da prova (apenas para o Cargo 50015 - Analista de tecnologia da 
Informação /Arquitetura e Desenvolvimento de Software) 

08/01/2023 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas (apenas para o Cargo 50015 - 
Analista de tecnologia da Informação /Arquitetura e Desenvolvimento de 
Software) 

09/01/2023 

Interposição de recurso contra os gabaritos das provas objetivas (apenas para o 
Cargo   50015   -   Analista   de   tecnologia   da   Informação   /Arquitetura   e 

10 e 11/01/2023 



 

 

ATIVIDADE DATAS PREVISTAS 

Desenvolvimento de Software)  

Divulgação do resultado das provas objetivas (Para todos os cargos) 16/01/2023 

Prazo para recurso do resultado da prova objetiva (Para todos os cargos) 17 e 18/01/2023 

Divulgação do Resultado Pós Recursos das Provas Objetivas (Para todos os 
cargos) 

23/01/2023 

Edital de convocação para Prova de Títulos (Para todos os cargos)** 06/02/2023 

Período para entrega dos Títulos (Para todos os cargos)** 07 e 08/02/2023 

Resultado preliminar da Prova de Títulos (Para todos os cargos) ** 16/02/2023 

Interposição de recursos contra o resultado da Prova de Títulos (Para todos os 
cargos) ** 

23 e 24/02/2023 

Resultado definitivo da Prova de Títulos (Para todos os cargos) ** 02/03/2023 

Convocação para aferição da veracidade da autodeclaração prestada por 
candidatos negros (Para todos os cargos) 

02/03/2023 

Convocação para avaliação do candidato autodeclarado com deficiência por 
equipe multiprofissional (Para todos os cargos) 

02/03/2023 

Aferição da veracidade da heteroidentificação (Para todos os cargos) 03/03/2023 

Aferição da veracidade da autodeclaração prestado por candidato 
autodeclarado com deficiência (Para todos os cargos) 

03/03/2023 

Divulgação de resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração prestada 
por candidatos negros (Para todos os cargos) 

07/03/2023 

Divulgação de resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração prestada 
por candidato autodeclarado com deficiência (Para todos os cargos) 

07/03/2023 

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de 
autodeclaração prestada por candidatos negros (Para todos os cargos) 

08 e 09/03/2023 

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de 
autodeclaração prestada por candidato autodeclarado com deficiência (Para 
todos os cargos) 

 

08 e 09/03/2023 

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra o 
resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração por candidatos negros 
(Para todos os cargos) 

 

16/03/2023 

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra o 
resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração prestada por candidato 
autodeclarado com deficiência (Para todos os cargos) 

 

16/03/2023 

Resultado final do concurso (Para todos os cargos) 17/03/2023 

 

(*) O cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas na página do concurso. 
(**) Exclusivamente para os cargos de nível superior, de acordo com o subitem 7.1.1 
 
1.2. Ficam mantidas as demais disposições do Edital 001/2022 – CODATA e suas alterações. 

 
 

João Pessoa/PB, 29 de dezembro de 2022. 
 
 

MIRELE QUEIROGA DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 



 

CLÁUDIO LUIZ TAVARES VINAGRE 
MEMBRO DA COMISSÃO 

 
 
 

HELDER VIEIRA DA SILVA 
MEMBRO DA COMISSÃO 

 
 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
MEMBRO DA COMISSÃO 

 
 

KALINA SANTOS DA SILVA 
MEMBRO DA COMISSÃO 

 
 

MARIA DAS GRAÇAS A.T. DA ROCHA 
MEMBRO DA COMISSÃO 


