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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO  

QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
 

ANEXO I DO EDITAL N.
o 
01/2016 – PMR 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição paga De 25/04 a 08/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa 

de inscrição  
25 e 26/04/2016 www.ufmt.br/concursos  

Data limite para entrega da documentação comprobatória 

para isenção do pagamento da taxa de inscrição 
27/04/2016 

Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis – Av. Duque 

de Caxias, 526 – Vila 

Aurora – Rondonópolis – 

MT, no horário das 8 horas 

às 11 h e das 14 h às 17 h 

Data limite para entrega do Laudo Médico junto com a 

documentação comprobatória para isenção do pagamento 

da taxa de inscrição: candidato com solicitação de isenção, 

inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) 

27/04/2016 

Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis – Av. Duque 

de Caxias, 526 – Vila 

Aurora – Rondonópolis – 

MT, no horário das 8 horas 

às 11 h e das 14 h às 17 h 

Disponibilização para consulta individual da situação 

(deferida ou indeferida) de cada candidato com solicitação 

de inscrição com isenção do pagamento da taxa. 

02/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição 

com solicitação de isenção do pagamento de taxa. 

Das 8 horas do dia 03/05 às 

18 horas do dia 04/05/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do 

pagamento da taxa. 

06/05/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Período para pagamento da taxa de inscrição para os 

candidatos com isenção indeferida. 
De 03/05 a 09/05/2016 Agências bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à 

taxa de inscrição 
09/05/2016 Agências bancárias 

Data limite para encaminhamento do Laudo Médico: 

candidatos pagantes da taxa inscritos na condição de 

Pessoas com Deficiência (PcD) 

09/05/2016 Agências dos Correios 

Disponibilização para consulta individual da situação da 

inscrição de cada candidato (deferida ou indeferida) 
12/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Disponibilização para consulta individual da situação 

(deferida ou indeferida) de cada candidato com pedido de 

inscrição na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) ou 

de Pessoa com baixa renda. 

12/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição 

e contra indeferimento de pedido para concorrer na 

condição de Pessoa com Deficiência (PcD) ou de Pessoa 

com baixa renda. 

Das 8 horas do dia 13/05 às 

18 horas do dia 14/05/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

indeferimento de inscrição e contra indeferimento de 

pedido para concorrer na condição de Pessoa com 

Deficiência (PcD) ou de Pessoa com baixa renda. 

17/05/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da relação definitiva de 

candidatos inscritos. 
18/05/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 
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Divulgação, em lista aberta, dos locais e horário de 

realização da Prova Objetiva. 
23/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Aplicação da Prova Objetiva 29/05/2016 
Divulgado de acordo com o 

subitem 11.2 do Edital 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva 29/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra gabarito preliminar, 

formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva. 

Das 8 horas do dia 30/05 às 

18 horas do dia 31/05/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da 

Prova Objetiva. 

07/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do desempenho 

na Prova Objetiva (pontuação de cada candidato). 
08/06/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra desempenho na Prova 

Objetiva 

Das 8 horas do dia 09/06 às 

18 horas do dia 10/06/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

desempenho na Prova Objetiva. 
16/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização, em lista aberta, do desempenho na Prova 

Objetiva após análise dos recursos. 
17/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, do Resultado Final do 

Concurso 
24/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 
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