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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA PREVISTO DO CONCURSO  
 
 

 
DATA PREVISTA 

 

 
ATIVIDADE 

 
26 de abril 2010  Início das Inscrições 
13 de maio 2010  Término das Inscrições 

14 de maio 2010 Ultimo dia para pagamento dos boletos bancários 
emitidos 

19 de maio 2010 
 

Disponibilização de relação de candidatos inscritos e 
divulgação dos locais de realização de provas (*) 

 

21 de maio 2010 Convocação e divulgação dos locais de  
realização das provas objetivas (*) 

06 de junho de 2010 Aplicação das provas objetivas 

09 de junho de 2010 Divulgação dos gabaritos  
das provas objetivas (*) 

10, 11 e 14 de Junho 2010  Prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
das provas objetivas 

22 de junho de 2010  

Divulgação dos resultados finais  
das provas objetivas dos empregos que não possuem 

provas práticas e  
convocação para a realização das provas práticas dos 

demais  (*) 

23, 24 e 25 de junho 2010  
Prazo para interposição de recursos contra os 

resultados finais das provas objetivas e interposição de 
recursos para participação das provas práticas  

30 de junho de 2010  

Divulgação dos resultados dos recursos contra os 
resultados das provas objetivas e dos resultados finais 

dos empregos que não exigem prova prática e  
divulgação dos locais de realização das provas práticas 

(*) 
4 de julho de 2010  Aplicação das provas práticas 

9 de julho de 2010  Divulgação dos resultados finais  
com as notas das provas práticas (*) 

12, 13 e 14 de julho de 2010  Prazo para interposição de recursos contra os 
resultados das provas práticas 

21 de julho de 2010  Divulgação dos resultados finais e homologação* 
 
*Através dos sites: www.saema.com.br e www.aptarp.com.br , após às 18:00 horas. 
 
 

 

http://www.saema.com.br/
http://www.aptarp.com.br/

	ATIVIDADE

