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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATA EVENTO 

15/02/17 Publicação do Edital. 

15 e 16/02/17 Prazo para recurso contra o edital e seus anexos. 

17/02/17 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o edital e seus anexos 

16/02 a 22/02/17 Inscrição via internet. 

16 e 17/02/17 Prazo para requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

20/02/17 Último dia para encaminhar a documentação do pedido de isenção de taxa. 

21/02/17 
Resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

23/02/17 

Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá realizar o 

pagamento da GRU, em qualquer agência bancária. 

Último dia para entrega do Laudo Médico do candidato com deficiência que 

solicitou tempo adicional para realização da prova objetiva. 

Último dia para entrega ou envio do Requerimento de Condições Especiais para 

realização da prova (caso o candidato necessite).  

24/02/17 

Publicação do Edital de convocação para Perícia Médica dos candidatos que 

solicitaram tempo adicional 

Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos. 

Resultado final da entrega da documentação dos candidatos que solicitaram 

tempo adicional, para fins de encaminhamento à Junta Médica. 

Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram tempo 

adicional. 

01/03/17 

Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva (PO)  

Publicação do resultado final da perícia médica dos candidatos que terão direito 

ao tempo adicional. 

Divulgação da relação das inscrições homologadas. 

Divulgação do resultado final dos pedidos de condições especiais para 

realização das provas. 

03/03/17 

Último dia para o candidato que não teve a inscrição homologada comparecer 

ao Centro de Seleção munido do comprovante de pagamento ou do documento 

comprobatório da isenção do pagamento e o original do seu documento de 

identificação. 

05/03/17 
Realização da Prova Objetiva. 

Divulgação do gabarito preliminar e das respostas esperadas preliminares. 



 

DATA EVENTO 

06 e 07/03/17 Prazo para recurso contra o gabarito preliminar 

09/03/17 

Resultado preliminar do Processo Seletivo. 

Publicação das respostas dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar. 

Divulgação da listagem preliminar dos candidatos que apresentaram o 

comprovante de inscrição e aprovação no PROVAB. 

Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva. 

10 e 11/03/17 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo  

Interposição de recurso contra a listagem preliminar dos candidatos que 

apresentaram o comprovante de inscrição e aprovação no PROVAB 

14/03/17 

Resultado Final do Processo Seletivo. 

Disponibilização do Boletim de Desempenho Oficial.  

Publicação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

do Processo Seletivo.  

Publicação das respostas dos recursos interpostos contra a listagem preliminar 

dos candidatos que apresentaram o comprovante de inscrição e aprovação no 

PROVAB. 

Divulgação da listagem final dos candidatos que apresentaram o comprovante 

de inscrição e aprovação no PROVAB. 

16/03/17 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em primeira 

chamada. Local: COREME. 

21/03/17 Publicação do Edital de segunda chamada. 

23/03/17 
Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados em segunda 

chamada. Local: COREME. 

24/03 a 30/03 Realização de chamadas subsequentes, caso haja vagas ociosas. 

31/03/2017 

Último dia para o candidato com matrícula trancada em função da convocação 

para o serviço militar confirmar seu interesse na manutenção da vaga para o 

período letivo de 2018 na sede da COREME 

 


