
 

 

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. 

EDITAL Nº 001/2020 

 
ANEXO I – CRONOGRAMA (Consolidado pelo Edital Complementar nº 1) 

 

DATA EVENTO 

25/08/2020  Publicação do edital e dos anexos. 

26 a 28/08/2020  Prazo para interposição de recursos contra o edital e os anexos. 

01/09/2020  Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o edital e os anexos. 

02 a 04/09/2020  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

11/09/2020  Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

14 a 16/09/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

25/09/2020 

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

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

28/09 a 28/10/2020 

 Prazo para realizar inscrição e gerar boleto bancário da taxa de inscrição - 

no dia 28/10/2020 até às 12h00. 

 Prazo para realizar upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional - pessoa com deficiência. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas. 

 Prazo para realizar upload dos documentos comprobatórios de ter exercido a função de jurado no 

período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das 

inscrições. 

28/10/2020  Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

10/11/2020 

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload do laudo médico (Anexo 

III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional - pessoa com deficiência. 

 Publicação do resultado da solicitação de condições especiais para realização das provas.  

 Publicação do resultado preliminar do envio dos documentos comprobatórios de ter exercido a 

função de jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a 

data de término das inscrições. 

 Data limite para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, com 

exceção do nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e informações relativas ao 

cargo/função. 

11 a 13/11/2020 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos que realizaram o 

upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo 

adicional - pessoa com deficiência. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da solicitação de condições especiais para 

realização das provas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar do envio dos 

documentos comprobatórios de ter exercido a função de jurado no período entre a data de 

publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

20/11/2020 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das inscrições 

homologadas. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) 

para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional - pessoa com deficiência. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar dos candidatos que 

realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer 



 

 

DATA EVENTO 

tempo adicional - pessoa com deficiência. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a solicitação de condições especiais para 

realização das provas. 

 Publicação do resultado final do envio dos documentos comprobatórios de ter exercido a função de 

jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de 

término das inscrições. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a divulgação do resultado preliminar do 

envio dos documentos comprobatórios de ter exercido a função de jurado no período entre a data de 

publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

02/12/2020  Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva. 

06/12/2020 
 Realização da prova objetiva. 

 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

07 a 09/12/2020  Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva. 

14/12/2020 

 Publicação do gabarito final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do boletim de desempenho e do cartão-resposta da prova objetiva. 

15 a 17/12/2020  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. 

18/12/2020 

 Publicação do resultado final da prova objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da prova objetiva. 

 Publicação do edital de convocação da perícia médica. 

20 e 21/12/2020  Realização da perícia médica. 

22/12/2020  Publicação do resultado preliminar da perícia médica. 

23 a 28/12/2020  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica. 

08/01/2021 
 Publicação do resultado final da perícia médica. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da perícia médica. 

12/01/2021  Publicação do resultado preliminar do concurso. 

13 a 15/01/2021  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso. 

19/01/2021 
 Publicação do resultado final do concurso. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do concurso. 

26/01/2021  Homologação do concurso. 

 

 

 

 


