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ANEXO VI 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

Período de Inscrição 
05/04 a 05/05/ 

2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Período de solicitação de isenção de 
taxa de                 inscrição 

05/04 a 05/05/ 

2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Período para entrega do Laudo Médico 

para atendimento especial  

05/04 a 05/05/ 

2022 
Via internet 

Anexar no ato da Inscrição 

Divulgação das isenções deferidas 17 /05 /2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Recursos contra indeferimento da 
isenção 

18/05 a 20/05/2022 
E-mail 

iaupe.sefaz2022@gmail.com 

Divulgação da relação provisória de 

atendimento especial e da inscrição para 

concorrer como pessoa com deficiência. 

17/05/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Período para a interposição de recursos 

contra o indeferimento da inscrição para 

concorrer como pessoa com deficiência e 

contra o indeferimento de atendimento 

especial 

18/05 a 20/05/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Divulgação da relação final de 

atendimento especial e da relação final 

dos candidatos com inscrição deferida 

para concorrer como pessoa com 

deficiência 

26/05/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Resultado dos recursos contra o 
indeferimento da isenção 

26/05/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Último dia para pagamento da Taxa               de 
inscrição 

30/05/2022 Casas Lotéricas (CEF) 

Validação de inscrições 09/06//2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Confirmação de inscrição para os 

candidatos que      não tiveram as 

inscrições validadas  

10/06/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Informações sobre local de prova               (Cartão 
de Inscrição) 

13/062022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Retificação de dados do Cartão de  
Inscrição 

16/06/2022 E-mail iaupe.sefaz2022@gmail.com 

Prova Objetiva de Conhecimentos 19/06/2022 Divulgado no Cartão de                  Inscrição 

Divulgação do gabarito preliminar 20/06/2022 
Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 
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Recurso contra gabarito preliminar 
21/06/2022 a 

23/06/2022 
E-mail 

iaupe.sefaz2022@gmail.com 

Divulgação do gabarito definitivo 
29/06/2022 Via Internet - 

http://www.upenet.com.br 

Divulgação do Resultado Final do 
Concurso 

29/06/2022 Via Internet - 
http://www.upenet.com.br 
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