
ANEXO I 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de inscrições pela Internet 15/03 a 15/04/2012 

Último dia para pagamento do boleto bancário  16/04/2012 

Período para solicitação de isenção do valor da inscrição 15 a 22/03/2012  

Divulgação do resultado da solicitação de isenção do valor 
da inscrição 29/03/2012 

Interposição de recursos contra o resultado da solicitação 
de isenção do valor da inscrição 30/03/2012 

Divulgação do resultado dos recursos da solicitação de 
isenção do valor da inscrição 05/04/2012 

Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição - 
CCI e dos locais de Provas 27/04/2012 

Período para correção de dados no CCI  27 e 30/4/2012 
Realização da Avaliação Intelectual 06/05/2012 

Divulgação do gabarito preliminar e da Avaliação Intelectual  08/05/2012 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e 
questões da Avaliação Intelectual  08 a 10/05/2012   

Divulgação das respostas aos recursos contra a Avaliação 
Intelectual, Disponibilização dos Cartões de Resposta e 
Resultado Preliminar da Avaliação Intelectual 

17/05/2012 

Interposição de recursos contra a contagem de pontos da 
Avaliação Intelectual 18/05/2012 

Divulgação do resultado final da Avaliação Intelectual e 
convocação para a Avaliação de Aptidão Física 24/05/2012 

Entrega de atestado médico conforme disposto no edital 24 e 25/05/2012 

Entrega ao Corpo de Bombeiros da listagem de 
convocados para o teste de capacidade física junto com 
documento informando que todos aqueles ali mencionados 
entregaram o atestado médico. 

30/05/2012 

Realização da Avaliação de Aptidão Física 04 a 22/06/2012  

Recebimento do Corpo de Bombeiros de ATA com o 
resultado final do exame de capacidade física 25/06/2012 

Divulgação do resultado da Avaliação de Aptidão Física 27/06/2012 
Interposição de recursos contra o resultado da Avaliação de 
Aptidão Física 28 e 29/06/2012 

Divulgação do resultado dos recursos da Avaliação de 
Aptidão Física e convocação para a entrega de títulos  05/07/2012 

Período para a entrega dos títulos 10 e 11/07/2012 
Divulgação da nota da Prova de Títulos 26/07/2012 

Recurso contra o resultado da Prova de Títulos 27 a 30/07/2012 

Resultado dos recursos da Prova de Títulos, classificação 
final dos candidatos 09/08/2012 

Entrega dos relatórios finais 15/08/2012 

 


