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ANEXO III 
 

DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUN ICIPAL 
 
 

ITEM CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES DATA PREVIST A 

01 Período das inscrições 19/01/2016 a 18/02/2016 

02 Período de solicitação de isenção de taxas de inscrição 15/01/2016 a 22/01/2016 

03 Previsão do Resultado de análise dos pedidos de isenção  12/02/2016 

04 Último dia para pagamento dos boletos  19/02/2016 

05 Previsão da Lista de deferimento preliminar das inscrições  02/03/2016 

06 Prazo para recurso quanto ao indeferimento das inscrições 03/03/2016 a 04/03/2016 

07 
Confirmação das inscrições – Previsão da divulgação da listagem 
definitiva 

15/03/2016 

08 
Previsão da divulgação do local de prova por candidato e relação 
preliminar dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial 
deferido 

22/03/2016 

09 Prazo para recursos quanto ao indeferimento do atendimento especial 23/03/2016 a 24/03/2016 

10 
Previsão da divulgação da relação definitiva dos candidatos que 
tiveram o seu atendimento especial deferido e local de prova dos 
candidatos com atendimento especial 

31/03/2016 

11 Previsão de REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 17/04/2016 

12 Previsão da divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas 19/04/2016 

13 Prazo para recursos contra o gabarito preliminar 20/04/2016 a 21/04/2016 

14 
Previsão da divulgação do resultado preliminar e gabarito definitivo 
das provas objetivas 

04/05/2016 

15 Prazo para recursos contra o resultado preliminar das provas objetivas 05/05/2016 a 06/05/2016 

16 
Previsão da divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e 
convocação para prova de títulos dos cargos de nível superior de 
professor e pedagogo 

23/05/2016 

17 Prazo para entrega dos títulos 24/05/2016 a 25/05/2016 

18 
Previsão da divulgação da classificação preliminar após entrega de 
títulos dos cargos de nível superior de professor e pedagogo 

08/06/2016 

19 Recursos contra a classificação da prova de títulos 09/06/2016 a 10/06/2016 

20 Previsão do RESULTADO FINAL do Concurso Público Municipal 17/06/2016 

 
 

 


