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AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO 
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEXBRASIL) 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGO DE ANALISTA I.1 
 

EDITAL Nº 2/2022 – PSP 1/2022 – ANALISTA I.1, DE 15 DE JUNHO DE 2022 
 
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

(ApexBrasil) torna pública a retificação do quadro de vagas constante do item 4 do 
Edital nº 1/2022 – PSP 1/2022 – Analista I.1, de 26 de maio de 2022, bem como a 
prorrogação do período de inscrições e do prazo para o envio da documentação a 
que se referem os subitens 5.4.8 e 5.4.9 do referido edital, até as 18 horas do dia 
29 de junho de 2022, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/apex_brasil_22_1. 

Torna pública, por fim, em razão da prorrogação, a retificação do 
Cronograma Previsto constante do Anexo I do referido edital, conforme a seguir 
especificado. 
[...] 
4 DAS VAGAS 
 

Perfil/Especialidade Total de vagas 

Perfil 1: Administração de Pessoal 2 + CR 

[...] [...] 

Perfil 3: Processos Contábeis 1+ CR 

[...] [...] 

[...] 
ANEXO I 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Datas previstas 

Período de inscrições 

30/5 a 29/6/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Período de solicitação de inscrição com isenção 
de taxa de inscrição 

16 a 20/6/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Disponibilização do link para verificação de 
deferimento da foto encaminhada na inscrição e 
prazo para novo envio de foto que atenda às 
determinações do sistema 

30/6 e 1º/7/2022 
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 

24 a 26/6/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 
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Prazo para a interposição de recursos contra o 
indeferimento da solicitação de isenção de taxa 
de inscrição 

25 e 26/6/2022 
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 

29/6/2022 

Último dia para pagamento da taxa de 
inscrição 

30/6/2022 

Consulta à situação provisória da solicitação de 
atendimento especial 

5 a 7/7/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Prazo para a interposição de recursos contra o 
indeferimento da solicitação de atendimento 
especial 

6 e 7/7/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Consulta à situação final da solicitação de 
atendimento especial 

13/7/2022 

Divulgação do edital que informará a 
disponibilização da consulta aos locais de 
provas 

14/7/2022 

Aplicação das provas objetivas e discursiva 24/7/2022 

Divulgação da consulta individual aos gabaritos 
preliminares das provas objetivas e do padrão 
preliminar de respostas da prova discursiva 

25 a 27/7/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Prazo para a interposição de recursos contra o 
gabarito oficial preliminar das provas objetivas e 
a favor desse gabarito e contra o padrão de 
respostas da prova discursiva 

26 e 27/7/2022 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Divulgação do gabarito oficial preliminar das 
provas objetivas  

28/7/2022 

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e 
do edital de resultado final nas provas objetivas 
e de resultado provisório na prova discursiva 

9/8/2022 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, 
conforme necessidade e conveniência da ApexBrasil e do Cebraspe. Caso haja 
alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital e de Comunicado.  
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem 
divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/apex_brasil_22_1. 
[...] 
 

AUGUSTO SOUTO PESTANA 
Presidente da ApexBrasil 


