
ANEXO IV 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

(Retificado em 16/02/2009) 
 

Atividade Datas 
Publicação do Edital de Abertura no D.O.U. 06/11/2008 
Divulgação do Edital na Internet 06/11/2008 
Período de solicitação de isenção 12 e 13/11/2008 
Data Final para o envio do material de isentos 13/11/2008 
Período de Inscrições - via Internet 12/11 a 01/12/2008 
Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção 25/11/2008 
Data final para a impressão do boleto bancário 
Data final para o pagamento do boleto bancário 
Data final para envio, pelos candidatos portadores de deficiência, do laudo 
médico ou atestado, via Sedex  

02/12/2008 
 

Divulgação dos locais, no D.O.U. e  na Internet, para a realização das Provas 
Objetivas e da Redação 

12/12/2008 

Consulta na Internet ao Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI)  com 
convocação para as Provas Objetivas e Redação 

A partir de 
12/12/2008 

Aplicação das Provas Objetivas e a Redação 21/12/2008 
Divulgação, na Internet, dos gabaritos preliminares oficiais das Provas Objetivas 22/12/2008 
Prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das Provas 
Objetivas 

23 e 24/12/2008 

Divulgação, na internet, do resultado da análise de recursos interpostos contra o 
gabarito 
Divulgação, na Internet, do resultado preliminar da Prova Objetiva 

14/01/2009 

Prazo para pedido de vista do cartão de respostas da Prova Objetiva  15 e 16/01/2009 
Disponibilização, na Internet, aos candidatos que solicitaram a vista do cartão de 
respostas da Prova Objetiva  

19/01/2009 

Prazo para interposição de recursos contra a nota da Prova Objetiva 20 e 21/01/2009 
Divulgação, na internet, do resultado da análise de recursos interpostos contra a 
nota da P.Objetiva 
Divulgação, na Internet, do resultado final da Prova Objetiva 
Disponibilização, na Internet, da lista dos candidatos que terão a Redação 
corrigida  

09/02/2009 

Divulgação, na Internet, do resultado preliminar da Redação 17/02/2009 
Prazo para pedido de vista da Redação 18 e 19/02/2009 
Disponibilização, na internet, aos candidatos que solicitaram a vista da Redação 26/02/2009 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da Redação 03 e 04/03/2009 
Divulgação, na internet, do resultado da análise de recursos interpostos contra a 
nota da Redação 
Divulgação, na Internet, do resultado final da Redação 
Divulgação, na Internet, do resultado final do Concurso  

10/03/2009 

 
 
 
 
 


