
                               

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ANEXO II - CRONOGRAMA

Data Eventos

07/04/14 Publicação do Edital.

08 e 09/04/14 Prazo para interposição de recursos contra o Edital.

14/04/14 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital.

14/04 a 08/05/14 Período de inscrições. 

15 e 16/04/14 Prazo para solicitação de isenção do pagamento de inscrição para candidatos inscritos no CADÚNICO.

25/04/14 Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento de inscrição.

28 e 29/04/14 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da isenção do pagamento de inscrição.

05/05/14
Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento de inscrição.

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da solicitação de isenção. 

09/05/14

Último dia para pagamento de inscrição.

Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que desejam concorrer como deficientes e/ou solicitaram tempo adicional para realização das
provas.

Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais para realização das provas.

21/05/14

Último dia para conferência e alteração dos dados informados no ato da inscrição, com exceção do número do cadastro de pessoa física (CPF).

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como deficiente, e/ou dos que solicitaram tempo 
adicional.

Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições especiais para a realização das provas.

22 e 23/05/14
Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como 
deficiente e/ou solicitaram tempo adicional e dos que solicitaram condições especiais para realização das provas.

25/05/14 Homologação da inscrição.

27/05/14

Resposta dos recursos contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer 
como deficiente e/ou solicitaram tempo adicional e dos que solicitaram condições especiais para realização das provas.

Publicação do edital de convocação da perícia médica dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos que solicitaram 
tempo adicional.

Divulgação do resultado final dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como deficiente, e/ou dos que solicitaram tempo 
adicional.

28/05/14
Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro dos prazos previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada comparecer ao 
Centro de Seleção da UFG levando consigo o comprovante de pagamento e o original do seu Documento de Identificação.

29 e 30/05/14 Realização da perícia médica dos candidatos que se inscreveram para vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos que solicitaram tempo adicional.

04/06/14 Resultado preliminar da Perícia Médica.

05 e 06/06/14 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Perícia Médica.

10/06/14

Resultado final da Perícia Médica.

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Perica Médica.

Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova Objetiva. 

Publicação  da relação final  dos candidatos  que  apresentaram a documentação  exigida  para fins  de concorrerem como deficiente,  correção diferenciada  e que
solicitaram tempo adicional.

15/06/14
PROVA OBJETIVA
Divulgação do Gabarito Preliminar. 

16 e 17/06/14 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva.

27/06/14

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva.

Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva.

Visualização do cartão-resposta da Prova Objetiva.

Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva.

30/06 e 1°/07/14 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva.

09/07/14

Divulgação do resultado final da Prova Objetiva.

Edital de convocação para as Provas Discursivas.

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva.

Divulgação do comunicado que informa o local de realização das Provas Discursivas. 

Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva.

14/07/14 PROVA DISCURSIVA (Grupo I).

15/07/14 PROVA DISCURSIVA (Grupo II).
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16/07/14 PROVA DISCURSIVA (Grupo III).

16/07/14 Divulgação das respostas esperadas das Provas Discursivas.

17 e 18/07/14 Prazo para recurso contra respostas esperadas das Provas Discursivas.

05/08/14 Divulgação do resultado preliminar das Provas Discursivas.

06 e 07/08/14 Prazo para recurso contra o resultado preliminar das Provas Discursivas.

15/08/14
Divulgação do Resultado Final das Provas Discursivas.

Edital de convocação para entrega dos títulos.

18 e 19/08/14 Prazo para entrega da documentação para comprovação do Curriculum Vitae.

03/09/14 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos. 

04 e 05/09/14 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova de Títulos. 

16/09/14 Divulgação do resultado final da Prova de Títulos.

24/09/14
Divulgação do resultado Preliminar do Concurso.

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos.

25 e 26/09/14 Prazo para recurso contra o resultado Preliminar do Concurso.

07/10/14

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Concurso.

Divulgação do resultado final do Concurso.

Divulgação do boletim de desempenho final.

10/10/14 Homologação do Concurso.


