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CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 

 
COMUNICADO  

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA 
 

O Instituto QUADRIX comunica a todos os candidatos inscritos no Concurso Público do CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO a 
alteração no cronograma, nas datas das atividades relacionadas a seguir, permanecendo inalteradas as demais datas estabelecidas. 
 

Item Atividade Datas/Períodos* 

2 Período de solicitação de inscrição 
04/07 a 10/08/2022 

Das 10 horas do primeiro dia  
às 23 horas do último dia 

3 
Período para envio (recebimento via upload) de documentação comprobatória (solicitação de 
atendimento especial e inscrições para concorrer às vagas reservadas destinadas às pessoas 
com deficiência) 

04/07 a 11/08/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

 às 18 horas do último dia 

6 
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção do 
valor de inscrição 

08 e 09/08/2022 
Das 10 horas do primeiro dia  

às 18 horas do último dia 

7 
Divulgação de respostas de recursos e do resultado definitivo da solicitação de isenção do 
valor de inscrição 

10/08/2022 

8 Último dia para pagamento do valor de inscrição 11/08/2022 

9 
Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas 
com deficiência e negros) e da solicitação de atendimento especial 

15/08/2022 

10 
Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições 
homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros) e da solicitação de 
atendimento especial 

16 e 17/08/2022 
Das 10 horas do primeiro dia  

às 18 horas do último dia 

11 
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo das inscrições homologadas 
(ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros) e da solicitação de atendimento 
especial 

18/08/2022 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do CFO e do 
INSTITUTO QUADRIX. Caso haja alteração, esta será comunicada por meio de edital ou de comunicado. 
 

Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. 
Coordenação Pedagógica 

Instituto QUADRIX 
 


