
ANEXO VII

CRONOGRAMA DO CONCURSO
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Publicação do Edital - Diário Oficial do Espírito Santo (DOES)

Inscrições via Internet

Inscrições nos Postos de Inscrição e Atendimento (Anexo I), 
exceto sábados, domingos e feriados

Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição

Entrega da documentação para pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, nos Postos de Inscrição e 
Atendimento

Postagem da documentação para pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição

Divulgação na internet dos pedidos de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição, deferidos e indeferidos

Divulgação na internet da relação dos candidatos que tiveram a 
inscrição deferida

Publicação (DOES) do Edital de comunicação da liberação na 
internet da relação dos candidatos com inscrição deferida

Prazo para interpor, via internet, recurso contra o indeferimento 
de inscrição

Divulgação na internet do resultado do julgamento do recurso 
contra o indeferimento de inscrição

Divulgação na internet da convocação para a prova escrita de 
conhecimento

Publicação do edital (DOES) da convocação para a prova de 
conhecimento escrito

Consulta/Impressão, via internet, do cartão de Informação 
(Cartão de Confirmação de Inscrição)

Aplicação da prova escrita de conhecimento 14/10/12 (domingo)

Divulgação na internet do gabarito preliminar da prova escrita de 
conhecimento 15/10/12 (2ª feira)

Prazo para interpor, via internet, recurso contra o gabarito 
preliminar da prova escrita de conhecimento

16/10/12 
(3ª feira)

17/10/12 
(4ª Feira)

Divulgação na internet do resultado do julgamento do recurso 
contra o gabarito preliminar 23/10/12 (3ª Feira)

Divulgação na internet do gabarito definitivo da prova escrita 
de conhecimento

23/10/12 (3ª Feira)

Divulgação na internet do resultado preliminar do exame 
intelectual 23/10/12 (3ª Feira)

Publicação (DOES) do edital de comunicação da liberação na 
internet do resultado preliminar da prova escrita de 
conhecimento

23/10/12 (3ª Feira)

Vista do cartão de respostas e interposição de recursos contra o 
resultado preliminar da prova escrita de conhecimento

24/10/12 
(4ª Feira)

25/10/12 
(5ª Feira)

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos 
contra o resultado preliminar da prova escrita de conhecimento 30/10/12 (3ª Feira)

Publicação do edital (DOES) de comunicação da liberação na 
internet do resultado do julgamento dos recursos contra o 
resultado preliminar da prova escrita de conhecimento

30/10/12 (3ª Feira)

Divulgação na internet do resultado final da prova escrita 30/10/12 (3ª Feira)
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Publicação do Edital do resultado final do exame intelectual com 
os aprovados na 1ª Etapa do Concurso - prova escrita de 
conhecimento

30/10/12 (3ª Feira)

2
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E
T
A
P
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Divulgação e convocação, via  internet, dos candidatos que realizarão a 2ª 
Etapa do Concurso: teste de aptidão física, exame médico e toxicológico, 
exame psicológico, entrega da ficha de informações confidenciais e de seus 
documentos obrigatórios

30/10/12 (3ª Feira)

Divulgação e convocação, via DOES, dos candidatos que realizarão a 2ª Etapa 
do Concurso: teste de aptidão física, exame médico e toxicológico, exame 
psicológico, entrega da ficha de informações confidenciais e de seus 
documentos obrigatórios

30/10/12 (3ª Feira)

Entrega da Ficha de Informações Confidenciais e de seus 
documentos obrigatórios 17/11/12 (sábado)

Aplicação do teste de aptidão física 17/11/12 (sábado)

2ª tentativa / recurso do teste de aptidão física 17/11/12 (sábado)

Divulgação do resultado preliminar do teste de aptidão física 17/11/12 (sábado)

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do teste 
de aptidão física 17/11/12 (sábado)

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o 
resultado preliminar do teste de aptidão física 17/11/12 (sábado)

Exame 
Psicológico

Manhã: Exame Psicológico

18/11/12 (domingo)Tarde: Exame Clínico, entrega de exames obrigatórios, 
coleta de material biológico para exame toxicológico

Divulgação dos resultados do Exame Psicológico e do Exame 
Médico Toxicológico 26/11/12 (2ª Feira)

Exame 
Médico 

Toxicológico

Interposição de recurso contra o resultado preliminar 27/11/12 
(3ª Feira)

28/11/12 
(4ª Feira)

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 
contra os resultados preliminares

4/12/12 (3ª Feira)

Divulgação na internet: resultado final da 2ª Etapa (resultado final da fases: 
entrega da FIC; TAF; Exame Psicológico; Exame Médico Toxicológico) 

4/12/12 (3ª Feira)

Publicação de Edital (DOES): resultado final da 2ª Etapa (resultado final da 
fases: entrega da FIC; TAF; Exame Psicológico; Exame Médico Toxicológico) 

3
ª
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Investigação 
Criminal e 

Social

Entrega da Ficha de Informações Confidenciais e de seus 
documentos obrigatórios 17/11/12 (sábado)

(integrante da primeira fase da 2ª Etapa)

Publicação do resultado preliminar 11/12/12 (3ª Feira)

Interposição de recursos contra o resultado preliminar 11/12/12 
(3ª Feira)

13/12/12 
(5ª Feira)

Divulgação na internet do resultado do julgamento de recurso 
contra o resultado preliminar

18/12/12 (3ª Feira)

Publicação do Edital (DOES) de comunicação da liberação na 
internet do resultado do julgamento de recurso contra o 
resultado preliminar

18/12/12 (3ª Feira)

Divulgação na internet do resultado final 18/12/12 (3ª Feira)

Publicação do Edital (DOES) do resultado final 18/12/12 (3ª Feira)

Nomeação (SEGER)

Curso de Formação Profissional
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Localização dos novos policiais
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