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ANEXO V – CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Atividades Data / Período 
01 Divulgação do Edital Normativo do concurso público. 24/02/2016 

02 

Período de inscrição do concurso público e de solicitação de 

atendimento especial no dia da prova, para concorrer as vagas 

para pessoas com deficiência e para concorrer as vagas como 

PNP 

29/02/2016 a 

22/04/2016 

03 
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição do 

concurso público. 

29/02/2016 a 

15/04/2016 

04 
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos  de 

isenção da taxa de inscrição. 
18/04/2016 

05 

Período de interposição de recurso contra o resultado 

preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de 

inscrição. 

19/04/2016 a 

20/04/2016 

06 
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da 

taxa de inscrição. 
22/04/2016 

07 

Divulgação do resultado preliminar do deferimento das 

solicitação de atendimento especial no dia da prova, para 

concorrer as vagas para pessoas com deficiência e para 

concorrer as vagas como PNP 

27/04/2016 

08 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 25/04/2016 

09 

Período para interposição de recurso contra o indeferimento 

das solicitação de atendimento especial no dia da prova, para 

concorrer as vagas para pessoas com deficiência e para 

concorrer as vagas como PNP 

28/04/2016 a 

29/04/2016 

10 Divulgação de total de inscritos 02/05/2016 

11 

Divulgação do resultado após analise de recursos contra 

resultado preliminar de indeferimento de atendimento especial 

e para concorrer as vagas para pessoas com deficiência. 

02/05/2016 

12 Divulgação dos locais da prova objetiva  02/05/2016 

13 
Aplicação da prova objetiva e entrega da documentação 

relativa a  avaliação de títulos e experiência profissional. 
08/05/2016 

14 Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva  08/05/2016 

15 
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da provas 

objetiva 

09/05/2016 a 

10/05/2016 

16 
Publicação do resultado preliminar da prova objetiva e 

classificação na prova objetiva 
17/05/2016 

17 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da 

prova objetiva e classificação na prova objetiva 

18/05/2016 a 

19/05/2016 

18 Resultado final da prova objetiva após o recurso 24/05/2016 

19 
Convocação para a avaliação da documentação referente a  

avaliação de títulos e experiência profissional 
24/05/2016 

20 Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos 30/05/2016 

21 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da 

avaliação de títulos e experiência profissional  

31/05/2016 a 

01/06/2016 

22 
Publicação dos resultados finais da  avaliação de títulos e 

experiência profissional 
03/06/2016 

23 Resultado final do concurso público. 03/06/2016 

24 Homologação do concurso público. 03/06/2016 


