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ITEM DATA ATIVIDADE 

01 16/01/2017 Lançamento do Edital e Publicação 

02 17/01 a 27/01/2017 Período de inscrição. 

03 27/01/2017 Ultimo dia para pagamento da inscrição. 

04 30/01/2017 Divulgação das inscrições deferidas e formulário próprio para recurso. 

05 31/01/2017 Prazo para apresentação de recursos para inscrições indeferidas. 

06 30/01/2017 
Resultado Preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos 
de atendimento especial. 

07 31/01/2017 
Prazo para recurso contra resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas PNE 
e/ou pedidos de atendimento especial. 

08 01/02/2017 
Divulgação da relação dos candidatos inscritos com locais de aplicação das provas após 
análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência geral por cargo e 
endereço dos respectivos centros de aplicação de prova. . 

09 01/02/2017 
Homologação de inscrição na condição de pessoa com deficiência e/ou pedidos de 
atendimento especial 

10 05/02/2017 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS.  

11 06/02/2017 
Divulgação dos gabarito das Provas Objetiva (Preliminar) e formulário próprio para 
recurso contra o referido resultado. 

12 07 e 08/02/2017 Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas.  

13 13/02/2017 
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas 
Objetivas . 

14 14/02/2017 Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial)  

15 14/02/2017 
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e formulário próprio para 
recurso contra o referido resultado. 

16 15/02/2017 
Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual 
erro material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e 
solicitação de cópia do gabarito individual.1 

17 16/02/2017 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva. 

18 16/02/2017 
Divulgação do Resultado preliminar da prova discursiva para candidatos aprovados ou 
classificados na prova objetiva. 

19 17/02/2017 Prazo para recurso contra resultado preliminar da prova discursiva  

20 18/02/2017 Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva após analise de recursos. 

21 18/02/2017 
Divulgação do resultado final das provas objetivas com somatório das notas definitivas da 
prova discursiva. 

22            19/02/2017 Publicação do Resultado Final e Definitivo Para Homologação 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTE SELETIVO 

 


