
ETAPA DATA OBSERVAÇÃO

O candidato deve assistir o vídeo e em seguida seguir para o 

1. Dados preenchidos incorretamente no ato da inscrição;

2. Dados divergentes com o documento de identificação com foto (CNH, 

Convocação dos aprovados na primeira 

fase (análise currícular) para etapa prova e 

teste – presencial. 

09/02/2023 a partir das 

17hs.

Os candidatos deverão conferir através do link na bio do instagram do 

Ibrapp @ibrapp a relação constando data, horário, endereço e sala para 

realização da prova. A relação irá constar aprovados e reprovados. 

Será divulgado relação com nome, n° de inscrição, vaga, indicação se 

Atenção:

1. Obrigatória apresentação de documento de indentificação com foto 

2.  Cada candidato deverá comparecer na sala, data, horário e local 

3. Cada candidato deverá levar caneta azul ou preta transparente.

4. Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos, relógios digitais, 

5. Não será permitido atrasos e os processos irão iniciar pontualmente no 

Comunicação do Resultado 15/03/2023
Será publicado no portal do IBRAPP a lista dos candidatos aprovados 

como cadastro reserva. 

Recurso (entrada):
16/03/2023 a 

18/03/2023

Deverá ser enviado para o e-mail pss@atracaorh.com.br com os dados 

pessoais: Nome completo, vaga, data e horário da realização do 

processo. Descrição da contestação com documentos comprobatórios. 

No assunto do e-mail deverá constar: Recurso – Nome da Vaga – Nome 

do Candidato.

Recurso (retorno):
20/03/2023 a 

22/03/2023

A equipe jurídica irá responder os recursos sinalizando se foi aceito ou 

não. Os e-mails de recursos deverão seguir o padrão do edital.

Resultado Final – Comunicação Oficial com 

os candidatos aprovados.

23/03/2023 a partir das 

17horas

Lista dos candidatos aprovados, aprovados remanescentes e reprovados 

com as respectivas vagas.

Inscrição no Processo Seletivo

21/01 à 07/02 até às 

17hs.

Processo Seletivo Presencial – Prova e Teste 

Psicológico

13/02/2023 à 

15/02/2023

CRONOGRAMA RETIFICADO - PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – IBRAPP

UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS - DIVINÓPOLIS/MG

EDITAL RETIFICADO N° 002/2023


