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PARTE INTEGRANTE DO EDITAL N.º 005/2016 – CONCURSO PÚBLICO 
 

Anexo III – Cronograma Previsto 
 
 
 
 

EVENTO DATA PREVISTA 

Período de inscrições. Das 12h00min do dia 28 de janeiro 
de 2016 às 23h59min do dia 29 de 

fevereiro de 2016, observado 
horário oficial de Brasília/DF 

Solicitação de Isenção da taxa de inscrição. 28 e 29 de janeiro de 2016 

Encaminhamento da Ficha de Solicitação de Isenção via 
SEDEX com AR (Aviso de Recebimento). 

29 de janeiro de 2016 

Divulgação do resultado da análise da documentação para a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

05 de fevereiro de 2016 

Data para a impressão do Boleto Bancário das Isenções 
indeferidas. 

até às 23hs59min do dia 29 de 
fevereiro de 2016 

Encaminhamento dos documentos referentes às disposições 
dos subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2, via SEDEX com 
AR (Aviso de Recebimento). 

até o dia 29 de fevereiro de 2016 

Data para o pagamento da taxa de inscrição. 01 de março de 2016 

Divulgação e Publicação do Deferimento das Inscrições 04 de março de 2016 

Divulgação e Publicação da Homologação das Inscrições 08 de março de 2016 

Disponibilidade do CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
CANDIDATO no site 

a partir de 16 de março de 2016. 

Previsão da Prova Objetiva 20 de março de 2016 

Entrega da documentação comprobatória para a Prova de 
Títulos.  

mesmo dia da realização da prova 
objetiva, dia 20 de março de 2016 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva - no site às 15h00min do dia 21 de março de 
2016 

Divulgação da Nota da Prova Objetiva e Prova Títulos - no 
site 

às 15h00min do dia 07 de abril de 
2016 

Previsão Prova Prática 16 e 17 de abril de 2016 

Resultado Prova Prática e Títulos 26 de abril de 2016 

Divulgação do Resultado Final.  03 de maio de 2016 

Classificação final e homologação 10 de maio de 2016 

 
 

 As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. As 
alterações no cronograma serão divulgadas pelos mesmos meios utilizados para a divulgação 
deste Edital. 

 


