
   

  

   

                                        AVISO DE ABERTURA DE INSCRIÇOES   
   

   

A CRESCER CONSULTORIAS AVISA que estão reabertas as inscrições para o 
Teste Seletivo do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO de 
acordo com o cronograma aqui anexado, sendo retificado a data da prova anteriormente 
divulgada por ser na mesma data da prova do ENEM .  

   

Lembramos aos anteriormente inscritos que estão aptos a participar dessa   
nova prova nos moldes estabelecidos pelo Edital.   

   

Atenciosamente,   
   

Comissão Organizadora   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
  

   
    
   
   

  
CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME   

CNPJ: 09.375.709/0001-46   
Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI Telefone:  

    



(86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com   
   

  

  

CRONOGROMA ATUALIZADO  

   

Item   Atividade   Data   

01   Lançamento do Edital e Publicação   24/09/2017   

02   Período de Inscrição   01 a 16/10/2017  

03   Período para pleitear Isenção de Taxa   02 a 09/10/2017   

04   Divulgação da Lista de candidatos com isenção deferida   11/10/2017  

05   Último dia para pagamento de inscrição   16/10/2017   

06   
Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos e formulário próprio 

para recurso contra o referido resultado.    
23/10/2017   

07   
Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência 

e/ou pedidos de atendimento especial e formulário próprio para recurso 

contra o referido resultado.    
23/10/2017   

08   
Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas e Resultado das 

inscrições PNE e/ou pedidos de atendimento especial.   
24 e 25/10/2017   

09   

Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e 

locais de aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de 

inscrição, concorrência geral por cargo e endereço dos centros de aplicação 

de provas.   

26/10/2017   

10   APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS   29/10/2017   

11   
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) e formulário 

próprio para recurso contra o referido resultado.   
30/10/2017   

12   Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas   01 e 02/11/2017   

13   
Divulgação do resultado dos julgamentos contra os gabaritos das provas 

objetivas   
10/11/2017   

14   Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas (Oficial)   10/11/2017   

15   
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e formulário próprio 

para recurso contra o referido resultado.   
13/11/2017   

16   
Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido 

apenas eventual erro material, como equívoco no nome, somatório de notas 

ou critérios de desempate e solicitação de cópia de gabarito individual.   
14 e 15/11/2017   

17   
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da 

prova objetiva.   
20/11/2017   

18   Resultado Preliminar da Prova Discursiva   21/11/2017   

19   Prazo para apresentação de recursos contra provas discursivas   22 e 23/11/2017   

20   
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da 

prova discursiva.   
28/11/2017   

21   Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos   29/11/2017   

22   Divulgação do resultado final preliminar das provas objetivas   30/11/2017   

23   Publicação do resultado final e definitivo para homologação   04/12/2017   

24   Entrega da documentação dos 10 primeiros classificados.   05 a 15/12/2017   

   

  


