
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

CONCURSO PÚBLICO PARA CONCORRER AO INGRESSO NA CARREIRA DE 
GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

 ANEXO II − CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADES

27/03/12 a 16/04/12 Período de Inscrição exclusivamente, via on line .
Publicação dos programas das provas.

27/03 a 02/04/12 Período  de  solicitação  de  isenção  do  pagamento  de 
inscrição.

11/04/12 Consulta, no site,  o resultado do pedido de isenção  do 
pagamento de inscrição.

17/04/12

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para entregar o requerimento de solicitação de 
condições especiais para realização das provas. 
Último dia para enviar,  ao Centro de Seleção, o  Laudo 
Médico.

27/03/12 a 17/04/12
Verificar a regularidade da inscrição via internet.
Período para correção dos dados pessoais informados na 
inscrição, se for o caso.

18/04/12

Publicação da relação dos candidatos que apresentaram a 
documentação  exigida  para  fins  de  encaminhamento  à 
Junta Médica do Fundo de Previdência dos servidores do 
Município de Aparecida de Goiânia - APARECIDAPREV.

19 e 20/04/12 Recurso  contra  o  indeferimento  de inscrição  e  contra  o 
resultado da entrega da documentação 

24/04/12 Edital  de  convocação  para  perícia  médica,  caso 
necessário.

26 e 27/04/12 Realização da perícia médica.

02/05/12

Resultado  da  perícia  médica  e  respostas  aos 
requerimentos  dos candidatos que solicitarem condições 
especiais  e  divulgação  da  relação  dos  candidatos  com 
deficiência.

02/05/12 Divulgação dos locais de prova.

03 e 04/05/12

Recurso  contra:  o  resultado  da  perícia  médica,  as 
respostas  aos  requerimentos  dos  candidatos  que 
solicitarem condições especiais e o resultado dos pedidos 
de correção diferenciada.

06/05/12
PROVA OBJETIVA  E DE REDAÇÃO
Divulgação do gabarito preliminar.

07/05 e 08/05/12 Interposição de recurso contra o gabarito preliminar.



DATA ATIVIDADES

11/05/12
Resultado  da Prova Objetiva.
Disponibilização  do cartão-resposta.

14 e 15/05/12 Interposição  de  recurso  contra  o  resultado  da   Prova 
Objetiva.

21/05/12
Resultado  da  Prova  de  Redação  e  Boletim  de 
desempenho  com as  notas  obtidas em cada  critério  de 
avaliação.

22 e 23/05/12 Interposição de recurso  contra  o  resultado da Prova de 
Redação.

31/05/12 Divulgação  do  local  e  horário  da  prova  de  Capacidade 
Física para o cargo de  Guarda Municipal.

02 e 03/06/12 PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O CARGO DE 
GUARDA MUNICIPAL. 

12/06/12 Resultado da prova de Capacidade Física.

13 e 14/06/12 Recurso  contra  o  resultado  da  prova  de  Capacidade 
Física.

19/06/12 Divulgação  do  local  e  horário  da  Avaliação  Psicológica 
para o cargo de Guarda Municipal.

23/06 a 02/07/12 AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA  PARA  O  CARGO  DE 
GUARDA MUNICIPAL

22/07/12 Resultado da Avaliação Psicológica.

23 e 24/07/12 Solicitação  da  entrevista  devolutiva  da  Avaliação 
Psicológica.

25/07 a 01/08/12 Período  de  realização  da  entrevista  devolutiva  da 
Avaliação Psicológica.

02 e 03/08/12 Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação 
Psicológica.

08/08/12
Convocação Preliminar para o Curso de Formação.  
Boletim de desempenho das provas

09 e 10/08/12 Interposição de recurso contra a convocação para o Curso 
de Formação. 

13/08/12 Convocação Final para o Curso de Formação.


