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ANEXO I – CRONOGRAMA - Consolidado pelo Edital Complementar nº3 

 

DATA EVENTOS 

25/09/19 • Publicação do Edital e seus anexos. 

26 e 27/09/19 • Prazo para interposição de recursos contra o Edital e seus anexos. 

08/10/19 
• Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e seus 

anexos. 

25/10/19 a 20/11/19 

• Período de inscrição – no dia 20/11/19 até às 17h00min. 

• Prazo para realizar o upload do Laudo Médico dos candidatos que se declaram 

como Pessoa com Deficiência e que desejam concorrer às vagas reservadas 

e/ou solicitaram tempo adicional para realização da prova. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para a realização da prova. 

• Prazo para enviar o requerimento de inclusão e uso do Nome Social. 

26/11/19 • Prazo para gerar e imprimir o boleto da taxa de inscrição. 

25 a 29/10/19 • Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

06/11/19 
• Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição. 

07 e 08/11/19 
• Prazo para recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção da 

taxa de inscrição. 

13/11/19 

• Divulgação do resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

28/11/19 • Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

03/12/19 

• Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

• Prazo para conferência e alteração dos dados informados no ato da inscrição, 

com exceção do nome, do número do cadastro de pessoa física (CPF) e do 

cargo. 

04 e 05/12/19 
• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições 

homologadas. 

11/12/19 

• Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a 

documentação exigida para fins de concorrer como Pessoas com Deficiência 

e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

• Divulgação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram 

condições especiais para a realização da prova. 

12 e 13/12/19 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos 

que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como pessoas 

com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos de 

condições especiais para realização da prova. 
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DATA EVENTOS 

19/12/19 

• Divulgação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação 

exigida para fins de concorrer como pessoas com deficiência e/ou dos que 

solicitaram tempo adicional. 

• Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar dos 

candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer 

como pessoas com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado dos requerimentos de 

condições especiais para realização das provas.  

20/12/19 
• Divulgação final das inscrições homologadas.  

• Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação preliminar das 

inscrições homologadas. 

14/01/20 
• Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva. 

19/01/20 • REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 

20/01/20 • Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

21 e 22/01/20 
• Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva. 

11/02/20 
• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva. 

• Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva. 

12/02/20 
• Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

• Disponibilização do boletim de desempenho e do cartão-resposta da Prova 

Objetiva. 

13 e 14/02/20 
• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva. 

20/02/20 
• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva. 

21/02/20 • Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

03 a 06/03/20 • PRAZO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. 

18/03/20 • Divulgação do resultado preliminar da Análise dos Títulos 

19 e 20/03/20 • Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Análise dos Títulos. 

01/04/20 
• Divulgação do resultado final da Análise de Títulos. 

• Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Análise dos Títulos. 

06/05/20 
• Divulgação do Edital de convocação para a perícia médica dos candidatos que 

apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como pessoas 

com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

19 e 20/05/20 
• Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram 

concorrer às vagas reservadas para PcDs. 
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DATA EVENTOS 

22/05/20 
• Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que 

solicitaram concorrer às vagas reservadas para PcDs. 

25 e 26/05/20 • Prazo para interposição de recurso contra o resultado da perícia médica. 

29/05/20 

• Divulgação do resultado final dos candidatos considerados portadores de 

deficiência, de acordo com a perícia médica. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos 

candidatos considerados portadores de deficiência, de acordo com a perícia 

médica. 

• Divulgação do resultado preliminar do concurso. 

01 e 02/06/20 • Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso. 

04/06/20 
• Divulgação do resultado final do concurso. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do 

concurso. 

05/06/20 • Homologação do concurso. 

 


