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CRONOGRAMA PREVISTO 

Evento Data ou período do 
evento 

Publicação do Edital de Abertura 07/05/2010 

Período de inscrições  
10/05/2010 a 
09/06/2010 

Prazo para os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 10.567/97 (Doadores 
de Sangue) emitirem para a ADVISE documentos comprobatórios do 
enquadramento na citada lei. 

20/05/2010 

Divulgação da relação dos deferimentos e indeferimentos referente aos 
requerimentos nos termos do Capítulo 3. item 3.8. do Edital. 

02/06/2010 

Prazo de recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos de enquadramento 
do candidato ao amparo da Lei Estadual nº 10.567/97. 

Até as 17:30 horas do 
dia 04/06/2010 

Divulgação do resultado referente aos recursos impetrados quanto aos termos do 
Capítulo 3. item 3.8. do Edital. 

07/06/2010 

Prazo para os candidatos que necessitarem de condições especiais para a 
realização de provas solicitarem condições especiais. 

07/06/2010 

Prazo de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que se 
inscreverem como portador de necessidades especiais. 

07/06/2010 

Divulgação da relação dos candidatos com inscrições indeferidas. 11/06/2010 

Prazo de recebimento dos recursos quanto às inscrições indeferidas. 
Até as 17:30 horas do 

dia 15/06/2010 
Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida. 18/06/2010 
Divulgação da relação dos candidatos com inscrições indeferidas quanto aos 
requerimentos para concorrer à vaga reservada a portador de necessidades 
especiais; e quanto aos indeferimentos das solicitações de condições especiais 
para a prova objetiva. 

18/06/2010 

Prazo de recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos dos requerimentos 
para concorrer à vaga reservada a portador de necessidades especiais; e aos 
indeferimentos da solicitação de condições especiais para a prova objetiva. 

Até as 17:30 horas do 
dia 22/06/2010 

Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida quanto ao pedido 
de condição especial de prova e da relação dos candidatos com inscrição 
deferida para concorrer a vagas reservadas aos portadores de necessidades 
especiais. 

25/06/2010 

Divulgação dos Cartões de Confirmação dos locais e horários da prova objetiva. 28/06/2010 
Realização das provas objetivas. 11/07/2010 
Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto aos 
gabaritos oficiais preliminares. 

Até as 17:30 horas do 
dia 13/07/2010 

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos. 16/07/2010 
Divulgação e publicação do resultado oficial preliminar das provas objetivas. 19/07/2010 
Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado oficial preliminar das 
provas objetivas. 

Até as 17:30 horas do 
dia 21/07/2010 

Divulgação do resultado oficial definitivo das provas objetivas após recursos. 23/07/2010 
Divulgação e Publicação do edital de convocação para o exame físico e para o 
exame psicotécnico vocacionado. 

23/07/2010 

Realização do exame físico e do exame psicotécnico vocacionado. 01/08/2010 
Prazo de recebimento de recursos quanto aos resultados do exame físico e do 
exame psicotécnico vocacionado. 

Até 17:30 horas do dia 
03/08/2010 

Divulgação e publicação do resultado oficial definitivo do exame físico e do exame 
psicotécnico vocacionado após recursos. 

05/08/2010 

Divulgação e publicação do resultado final do concurso público e da homologação 
do concurso público. 

09/08/2010 

Prazo de recebimento de recursos quanto ao resultado final e quanto a 
homologação do concurso público junto a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e do Cidadão. 

Até 18:00 horas do dia 
11/08/2010 

Divulgação do resultado dos recursos impetrados quanto à publicação do 
resultado final e da homologação do concurso público. 

18/08/2010 

 


