
ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA PREVISTO  
 

Edital 05 – Pesquisador em Saúde Pública - RJ 
 

Eventos   Datas referentes aos anos de 2016 e 
2017  

 Observações  

 Publicação do Edital   31 de agosto   D. O. U.  

 Período de inscrição   06 de setembro a 16 de outubro  
 Somente pela Internet das 10h do dia 

06 de setembro às 23h 59min do dia 16 
de outubro  

 Período para solicitar isenção do pagamento da inscrição   06 a 08 de setembro  
 Somente pela Internet das 10h do dia 

06 de setembro às 23h 59min do dia 08 
de setembro  

 Resultado da solicitação da isenção do pagamento inscrição   19 de setembro   Internet a partir das 10h  

 Recurso contra o resultado da isenção do pagamento de inscrição   20 e 21 de setembro  
 Somente pela Internet das 10h do dia 
20 de setembro até às 18h do dia 21 de 

setembro  

 Resultado definitivo da isenção do pagamento da inscrição   27 de setembro   Internet a partir das 10h e DOU  

 Período de envio dos laudos das pessoas com deficiência   26 de setembro a 17 de outubro   Via Correios  

 Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam 
portadores de deficiência e negros  

 04 de novembro   Somente pela Internet a partir das 10h  

 Recurso contra os indeferimentos das inscrições   07 e 08 de novembro  
 Somente pela Internet das 10h do dia 

07 de novembro até às 18h do dia 08 de 
novembro  

 Publicação do resultado dos recursos contra os indeferimentos e 
Homologação das inscrições  

 17 de novembro   Internet a partir das 10h e DOU  

 Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição   29 de novembro   Internet a partir das 10h  

 Aplicação da Prova Discursiva   11 de dezembro de 2016   Locais de Prova  

 Correção da Prova Discursiva  
 19 de dezembro a 25 de janeiro de 

2017  
 Banca examinadora  

 Divulgação do Espelho de Respostas e Resultado da Prova Discursiva. 
Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação Profissional e do Memorial  

 01 de fevereiro de 2017   Internet a partir das 10h e DOU  

 Recurso contra o Espelho de Respostas e Resultado da Prova Discursiva   02 e 03 de fevereiro de 2017  
 Somente pela Internet das 10h do dia 

02/02 até às 18h do dia 03/02  

 Julgamento dos recursos contra o Espelho de Respostas e a Prova Discursiva   08 a 18 de fevereiro de 2017   Banca examinadora  

 Resposta dos Recursos contra a Prova Discursiva, Resultado da Prova 
Discursiva e Convocação para entrega de Títulos e Currículo, Projeto de 
Atuação Profissional e Memorial.  

 24 de fevereiro de 2017   Internet a partir das 10h e DOU  

 Encaminhamento dos Títulos, via correios e Currículo, Projeto de Atuação 
Profissional e Memorial, via correios e e-mail  

 01 a 10 de março de 2017   Via Correios e e-mail  

 Recebimento e leitura de memorial e projetos   14 a 24 de março de 2017   Banca examinadora  

 Análise de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial   27 de março a 07 de abril de 2017   Locais de Prova  

 Divulgação do Resultado da Análise de Títulos e Currículo, Projeto de 
Atuação Profissional e Memorial  

 14 de abril de 2017   Internet a partir das 10h e DOU  

 Recurso contra o Resultado da Análise de Títulos e Currículo, Projeto de 
Atuação Profissional e Memorial  

 17 e 18 de abril de 2017   Internet a partir das 10h  

 Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e Currículo, Projeto de 
Atuação Profissional e Memorial  

 24 de abril a 02 de maio de 2017   Banca examinadora  

 Resposta dos Recursos contra o Resultado da Análise de Títulos e Currículo, 
do Projeto de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do 
resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se 
declararam negros.  

 09 de maio de 2017   Internet a partir das 10h e DOU  

 Avaliação dos candidatos que se declararam negros   16 e 17 de maio de 2017   Nos locais das entrevistas  

 Resultado da avaliação 20 de maio de 2017 Somente pela internet  

 Prazo para recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos candidatos 
que se declararam negros  

 23 e 24 de maio de 2017  
 Somente pela Internet das 10h do dia 

23 de maio até às 18h do dia 24 de maio 
de 2017 

 Convocação para julgamento dos recursos 26 de maio de 2017 Somente pela internet 

Julgamento dos recursos contra decisão da Comissão de avaliação dos 
candidatos que se declararam negros  

 02 de junho de 2017   Comissão de avaliação  

 Resultado do julgamento dos recursos contra decisão da Comissão de 
avaliação dos candidatos que se declararam negros e resultado final  

 06 de junho de 2017   Internet a partir das 10h e DOU  

 Homologação do Concurso   13 de junho de 2017  DOU 

 


