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Edital
Informações
do concurso

Gabarito Recursos Resultados Inscrição
Reimpressão

de Boleto

Revogada a suspensão do Concurso.
 

NOVO CRONOGRAMA
 

Reabertura das inscrições:  a partir  das 10h do dia 23/02/2015 até  às  23h59 do dia

16/04/2015.

Último dia para pagamento do boleto: 17/04/2015

Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição: de 23/02 ao dia 06/03 de 2015,

exceto sábados, domingos e feriados.

Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: 24/03/2015

Recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição: 25, 26 e 27

de março de 2015

Resultado do recurso do pedido de isenção da taxa de inscrição: 13/04/2015

Publicação  da  relação  dos  candidatos  que preencheram e pagaram o  boleto  até a

suspensão do Concurso: 23/02/2015

Publicação da relação de todos os candidatos inscritos no concurso: 30/04/2015

Recurso contra o  indeferimento do requerimento de inscrição: 04, 05 e 06/05/2015

Data limite do recebimento do cartão de inscrição: 03/06/2015
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Datas prováveis das provas: 13 e/ou 14 de junho de 2015

O candidato que já tenha apresentado pedido de isenção poderá do  dia 23/02 ao dia

06/03 de 2015, exceto sábados, domingos e feriados, complementar a documentação
enviada, tendo em vista as alterações ocorridas com as retificações do Edital. Caso não

apresente a complementação, será analisada a documentação anteriormente enviada.

O candidato que  já  tenha efetuado o pagamento da sua taxa de inscrição e   agora

abrangido por   esta  retificação poderá solicitar a  isenção do pagamento da taxa de
inscrição para o mesmo cargo pleiteado do dia 23/02 ao dia 06/03 de 2015, exceto

sábados, domingos e feriados.

Se deferido o candidato deverá solicitar a devolução do valor pago nos dias 14, 15 e 16
de abril de 2015,  informando o número da conta, agencia e banco para depósito da

restituição.

O candidato que  não concordar com a remarcação das datas das provas poderá solicitar

o  cancelamento  de  sua  inscrição  e  consequentemente  a  devolução  do  valor  pago

exclusivamente do dia 09 ao dia 20/03/2015
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