Publicação do regulamento e Anexos
Publicação do Edital do Concurso
Inscrições Preliminares
Requerimento dispensa do pagamento da taxa
Decisão dos requerimentos de dispensa de taxa
Calendário de entrevistas com os candidatos às vagas reservadas
Entrevista com os candidatos às vagas reservadas
Divulgação dos candidatos inscritos
Prazo para revisão da inscrição
Julgamento das revisões pelo CSMP (extraordinária)
Publicação da relação dos inscritos
Prova Preambular
Divulgação do Gabarito
Petição de revisão e razões da prova preambular
Julgamento e divulgação das revisões
Gabarito provisório
Pedido de revisão e razões das alterações ocorridas
Julgamento das revisões e gabarito definitivo
Divulgação e publicação dos aprovados
Entrega do material de consulta
Provas escritas dos Grupos 1 a 5
Entrega correção das provas
Publicação do resultado
Pedido de Cópia Digitalizada do Caderno de Provas
Envio por e-mail dos pedidos de cópia digitalizada
Pedidos de revisão e razões da prova escrita
Julgamento dos pedidos de revisão e publicação
Inscrição definitiva
Exames de Sanidade Física e Mental
Sindicância
Deliberação pelo CSMP sobre a Sindicância
Publicação dos inscritos e data e local da prova oral
Prazo para revisões
Julgamento e publicação das decisões
Prova Oral
Divulgação dos aprovados (internet)
Prazo para revisão prova oral
Julgamento das revisões
Homologação do resultados final e class. p/ eg. CSMP (extraordinária)
Publicação do resultado final

08/mai
08, 09 e 10/maio
08/maio a 06/junho
08/maio a 17/maio
21 de maio
11 de junho
17 a 21/junho
27 de junho
28 de junho a 01/julho
09/jul
11/jul
28/jul
29/jul
30 e 31de julho - até às 17h
06 de agosto
07 de agosto
08 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
19 a 28/agosto
02 à 06/setembro
07 de outubro
09 de outubro
10 e 11 de outubro
14 a 16/outubro
17 e 18/outubro
04 e 05/novembro
06 a 25/novembro
06 a 25/novembro
26/nov à 06/dezembro
10 de dezembro
12/dez
13 a 16/dez
17/dez
03 à 07/fevereiro 2014
10/fev
11 e 12/fev
17/fev
18/fev
20/fev

