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ANEXO I - CRONOGRAMA PREVISTO 

 

ATIVIDADES DATAS 

- Publicação do edital de abertura 27/12/2018 

- Período de inscrição pela internet 
28/12/2018 a 
20/01/2019 

- Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 
02/01 a 

04/01/2019 

- Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção 09/01/2019 

- Período para interposição de recurso contra o resultado de isenção 
10/01 e 

11/01/2019 

- Divulgação do resultado de interposição de recurso e resultado definitivo 
dos requerimentos de isenção 

16/01/2019 

- Prazo final para pagamento de taxa de inscrição no concurso  21/01/2019 

- Divulgação do resultado preliminar da solicitação de atendimento especial, 
do resultado preliminar das inscrições deferidas e indeferidas e do resultado 
preliminar dos candidatos que se autodeclararam para concorrer à vaga 
reservada aos negros ou índios.  

28/01/2019 

- Período para interposição de recurso contra o resultado de atendimento 
especial, contra o resultado das inscrições deferidas e indeferidas e contra o 
resultado dos candidatos que se autodeclararam para concorrer à vaga 
reservada aos negros ou índios. 

29/01 e 
30/01/2019 

- Divulgação do resultado de interposição de recurso e resultado final do 
atendimento especial, das inscrições deferidas e indeferidas e dos candidatos 
que se autodeclararam para concorrer à vaga reservada aos negros ou índios  
- Divulgação dos locais das Provas Objetiva e Discursiva 

05/02/2019 

- Realização das Provas Objetiva e Discursiva 10/02/2019 

- Divulgação do gabarito da Prova Objetiva e da chave de correção da Prova 
Discursiva 

11/02/2019 

- Período para interposição de recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e 
da chave de correção da Prova Discursiva 

12/02 a 
18/02/2019 

- Divulgação dos resultados dos julgamentos dos recursos contra o gabarito 
da Prova Objetiva e da chave de correção da Prova Discursiva 
- Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva 
- Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva 

27/02/2019 

- Período para interposição de recursos contra os resultados preliminares das 
Provas Objetiva e Discursiva 

28/02 a 
06/03/2019 

- Divulgação dos resultados dos recursos contra os resultados preliminares 
das Provas Objetiva e Discursiva  
- Divulgação do resultado final da Prova Objetiva 
- Divulgação do resultado final da Prova Discursiva 

13/03/2019 
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- Convocação para o procedimento de verificação da veracidade da 
autodeclaração negro e índio 

- Realização do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração 
negro e índio 

14/03 e/ou 
15/03/2019 

- Divulgação do resultado preliminar do procedimento de verificação da 
veracidade da autodeclaração negro e índio 

20/03/2019 

- Pedido de revisão contra o resultado preliminar do procedimento de 
verificação da veracidade da autodeclaração negro e índio 

21/03 e 
22/03/2019 

- Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar do 
procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração negro e índio 
- Divulgação do resultado final da 1ª Etapa 
- Convocação para realização da 2ª etapa (TAF e Exame Antropométrico) 

27/03/2019 

- Realização da 2ª etapa (TAF e Exame Antropométrico) 31/03/2019 

- Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa (TAF e Exame 
Antropométrico) 
- Convocação preliminar para Exame de Saúde 
- Convocação preliminar para entrega da documentação para o Exame Social 
e Documental e entrega de desempate de jurado 

01/04/2019 

- Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 2ª 
etapa (TAF e Exame Antropométrico) 

02/04 e 
03/04/2019 

- Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da 2ª 
etapa (TAF e Exame Antropométrico)  
- Divulgação do resultado final da 2ª etapa (TAF e Exame Antropométrico) 
- Convocação para o Exame Psicológico 
- Convocação final para o Exame de Saúde 
- Convocação final para entrega da documentação para o Exame Social e 
Documental e entrega de desempate de jurado  

05/04/2019 

- Realização do Exame Psicológico 07/04/2019 

- Entrega da documentação para o Exame Social e Documental 08/04/2019 

- Período de realização do Exame de Saúde 09/04/2019 

- Divulgação do resultado preliminar do Exame Psicológico 15/04/2019 

- Período para solicitação de realização da entrevista devolutiva do Exame 
Psicológico 

16/04 e 
17/04/2019 

- Realização da entrevista devolutiva do Exame Psicológico 
18/04 e/ou 
21/04/2019 

- Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar do 
Exame Psicológico 

22/04 a 
24/04/2019 

- Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final do 
Exame Psicológico 

26/04/2019 
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- Divulgação do resultado preliminar do Exame de Saúde 

- Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar do 
Exame de Saúde 

29/04 e 
30/04/2019 

- Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final do 
Exame Saúde 
-Divulgação do resultado preliminar do Exame Social e Documental 

03/05/2019 

- Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar do 
Exame Social e Documental 

06/05 e 
07/05/2019 

-Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado do Exame Social e 
Documental e divulgação do resultado final do Exame Social e Documental  
-Divulgação do resultado final do Certame 

09/05/2019 

 
 


