
 
ANEXO VI 

CRONOGRAMA PREVISTO PARA O CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

ATIVIDADES  DATAS  HORÁRIO  

 
Período de inscrições – Presencial **  
 

- 26 de novembro de 2012 a 28 de 
dezembro de 2012- exceto dias 25 de 
dezembro de 2012. 

 
 - De Segunda a Sexta, das 10h às 16h no 
Posto de Inscrição Presencial.  
 

 
 Período de inscrições – Via Internet ** 
 

- 26 de novembro de 2012 a 28 de 
dezembro de 2012. 

 
 - A partir das 0h do dia 26/11/2012 até 
às 23h e 59min do dia 28/11/2012.  
 

 
 Período para solicitação de isenção da 
tarifa de inscrição  
 

- 26 e 27 de novembro de 2012. 

 
 - Conforme o horário dos Correios. 

 
 Divulgação do Resultado das 
solicitações de isenção da tarifa de 
inscrição ** 
 

- 10 de dezembro de 2012. 

 
- A partir das 15h no Posto de Inscrição 
Presencial, ESAC e via Internet.  
 

 
 Entrega dos Cartões de Confirmação de 
Inscrição (CCI) *  
 

- Disponível no Posto de Inscrição 
Presencial, do dia 25 e 01 de fevereiro de 
2013, ou 24 horas via Internet, no site 
www.fbcm.com.br, disponível até o dia 
da realização da prova. 

 
- De 10h às 16h para os inscritos - via 
Presencial.  
- A partir das 10h do dia 25/02/2013 via 
Internet.  
 

 
 Data prevista para realização das 
Provas **  
 

- 03 de fevereiro de 2013. 
 

- 3 horas e 30 minutos de duração em 
horário e local constantes do Cartão de 
Confirmação de Inscrição - CCI. O tempo 
da prova será 3h. 

 
 Divulgação dos Gabaritos ** 
 

 
- 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

 
- A partir das 15h na Internet e no Posto 
de Inscrição Presencial, ESAC e via 
internet.  
 

 
 Prazo para interposição de recursos 
contra o gabarito da prova objetiva ** 
 

 
 - 04 e 05 de março de 2013. 
 
 

 
Conforme o horário dos Correios. 

 
 Divulgação do Resultado da Prova 
Objetiva ** 
 

 
- 25 de março de 2013.  
 

 
A partir das 15h na internet e no Posto de 
Inscrição Presencial, ESAC e via insternet.  
 

 
 Data prevista para divulgação do 
Resultado Final e Homologação do 
Concurso ** 
 

- 28 de março de 2012. 

 
A partir das 15h no local da inscrição 
Presencial, ESAC e via Internet.  
 

 
* A data, a hora e o local das provas constarão no Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI. 
** A data pode ser alterada com prévio aviso. 

 


