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O Exame ANPEC comunica aos interessados que foram efetuadas as seguintes 
alterações no Manual do Candidato do Exame de Seleção ANPEC 2023. 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM III, SUBITEM: 1 
 
III – DATAS E DURAÇÃO DAS PROVAS 

 
1. Datas e horários de realização das provas 
 
As provas do Exame ANPEC 2023 serão aplicadas nos dias 06, 07 e 15 de outubro de 2022 nos seguintes 
horários: 
Dia 06/10/2022: Economia Brasileira Objetiva, de 14:30hs às 16:30hs 
Dia 06/10/2022: Economia Brasileira Discursiva, de 17:00hs às 18:00hs 
Dia 07/10/2022: Estatística, de 10:30hs às 12:30hs 
Dia 07/10/2022: Microeconomia, 14:30hs às 16:30hs 
Dia 07/10/2022: Inglês, 17:00hs às 19:00hs 
Dia 15/10/2022: Macroeconomia, de 8:00hs às 10:00hs 
Dia 15/10/2022: Matemática, de 11:00hs às 13:00hs 
 

 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM IV, SUBITEM: 1 
 
IV  -  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
1. Publicação do gabarito   

 
Os gabaritos das provas objetivas estarão disponíveis a partir das 14 horas do dia 19/10/2022, no endereço: 

http://www.anpec.org.br.  Ocorrendo alteração no gabarito, a versão alterada será a oficial. 

 
 

DA RETIFICAÇÃO DO ITEM IV, SUBITEM: 2 
 
IV  -  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
2. Prazo para recursos 
O prazo para recursos irá do dia 19/10/2022, a partir da divulgação do gabarito, até às 14 horas do dia 
20/10/2022.  
 
"Os recursos deverão ser enviados pelo Portal do Candidato https://exame.anpec.org.br , na seção 
recursos. O candidato deve seguir as instruções da seção." 

http://www.anpec.org.br/
https://exame.anpec.org.br/


 
O gabarito definitivo, após recurso, será divulgado junto com a divulgação do resultado do Exame ANPEC, no 
dia 11/11/2022 às 14 horas. 
 
 
 

DA RETIFICAÇÃO DO ITEM IV, SUBITEM: 3 
 
IV  -  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
3. Divulgação dos resultados das provas objetivas  
 
O resultado das provas objetivas será divulgado na Internet no dia 11/11/2022, às 14 horas, no Portal do 
Candidato https://exame.anpec.org.br. 
 
O resultado completo do Exame, para os Centros que corrigem a Prova de Economia Brasileira, só será 
divulgado após a correção dela. Esta correção é feita pelos Centros a que o candidato estiver concorrendo. A 
divulgação do resultado fica a cargo deles, sendo inclusive opcional para o Centro. 
 
A Coordenação do Exame ANPEC é responsável somente pela divulgação dos resultados individuais do 
Exame ANPEC, calculados com o “peso oficial” (ver critérios da “classificação nacional”, tabela 1). Nenhuma 
outra nota ou classificação é de divulgação obrigatória nem pelos Centros, nem pela coordenação do exame.  
 
O comprovante do Resultado estará disponível para impressão, no período de 19/12/2022 a 30/04/2023, 
no Portal do Candidato no site https://exame.anpec.org.br. 
 
Obs: O período para recursos relativo à nota final oficial é de 24 horas após a sua divulgação. O candidato 
tem que apresentar a nota por ele calculada em cada item e em cada questão, além da nota total, seguindo o 
item VI-4 deste manual. O recurso deve ser enviado para exame@anpec.org.br. Favor ainda checar se houve 
alteração no gabarito, em especial se houve anulação de questões. 
 
 
 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2022 
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