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ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2011  – CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Publicação do edital de abertura do Concurso Público. 
04 de fevereiro de 

2011 

Início e término das inscrições. 05/02 a 22/03/2011 

Início e término para pagamento do boleto bancário. 05/02 a 24/03/2011 

Prazo para postagem do laudo médico exigido para inscrições de portador de 
deficiência e/ou solicitação de condição especial para realização da prova 
objetiva. 

05/02 a 24/03/2011 

Edital de deferimento das inscrições. 29/03/2011 

Início e término para recurso contra a inscrição indeferida. O recurso será 
protocolado somente através do endereço eletrônico www.aocp.com.br.  

30/03 a 01/04/2011 

Divulgação dos horários e locais de realização da prova objetiva. (As 
inscrições deferidas após análise de recurso serão divulgadas nesta data). 

20/04/2011 

Aplicação da prova objetiva. 01 de maio de 2011

Divulgação do gabarito oficial e do caderno de questão aplicado na prova 
objetiva. 

02 de maio de2011 

Início e término para recurso contra a prova objetiva e o gabarito oficial. O 
recurso será protocolado através do endereço eletrônico www.aocp.com.br. 

03/05 a 05/05/2011 

Prazo para postagem dos recursos via correios através de serviço de Sedex 
com AR (endereço informado no edital de abertura e no requerimento de 
recurso). 

03/06 a 06/05/2011 

Divulgação dos pareceres dos recursos impetrados contra a prova objetiva e 
gabarito oficial. Somente serão respondidos os recursos deferidos postados 
via correios. 

16/05/2011 

Divulgação do resultado da prova objetiva. 16/05/2011 

Início e término para interposição de recurso contra resultado da prova 
objetiva. O recurso será protocolado através do endereço eletrônico 
www.aocp.com.br. 

17/05 a 19/05/2011 

Divulgação dos pareceres dos recursos deferidos impetrados contra o 
resultado da prova objetiva. 

24/05/2011 

Divulgação da relação dos candidatos classificados para a correção da 
redação. 

24/05/2011 

Divulgação da nota da redação. 06/06/2011 

Início e término para interposição de recurso contra a nota da redação. O 
recurso deverá ser protocolado através do endereço eletrônico 
www.aocp.com.br. 

07/06 a 09/06/2011 

Divulgação do resultado da prova disserativa (redação) pós recursos e 
convocação para a prova prática dos Cargos: Analista Legislativo Municipal / 
Área de Qualificação: Taquigrafia e Consultor Jurídico. 

15/06/2011 

Aplicação das provas práticas para os Cargos: Analista Legislativo Municipal / 
Área de Qualificação: Taquigrafia e Consultor Jurídico. 

26/06/2011 



Divulgação da nota das provas práticas. 05/07/2011 

Início e término para interposição de recurso contra a nota da prova prática. O 
recurso deverá ser protocolado através do endereço eletrônico 
www.aocp.com.br. 

06/07 a 08/07/2011 

Divulgação do resultado da prova prática pós recursos e convocação para a 
prova de títulos. 

18/07/2011 

Início e término para preenchimento do Formulário de Cadastro de Títulos 
através do endereço eletrônico www.aocp.com.br, para os Cargos: Analista 
Legislativo Municipal / Área de Qualificação: Comissões. 

19/07 a 24/07/2011 

Início e término para postagem dos documentos pertinentes à prova de 
títulos. 

19/07 a 25/07/2011 

Divulgação da nota da prova de títulos. 08/08/2011 

Início e término para interposição de recurso contra resultado da prova de 
títulos. O recurso deverá ser protocolado através do endereço eletrônico 
www.aocp.com.br. 

09 a 11/08/2011 

Divulgação dos pareceres dos recursos impetrados contra o resultado da 
prova de títulos. 

16/08/2011 

Divulgação do resultado final e classificação dos candidatos aprovados. 16/08/2011 
*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. 


