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IMPORTANTE: TODAS AS DIVULGAÇÕES OCORRERÃO APÓS AS 14 H. 

 
 

Atividade Data/ Período 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 04 a 24/11 

Período para requerer Isenção do pagamento da taxa de inscrição 07 e 08/11 

Divulgação resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 10/11 

Recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição 11/11 

Resultado dos recursos contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição e 
Homologação dos Pedidos de Isenção. 

16/11 

Data limite para entrega de documentação dos candidatos que desejam concorrer às vagas 
reservadas às Pessoas com Deficiência e dos que necessitam de atendimento especial no dia da 
prova 

24/11 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 25/11 

Divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas na condição de Pessoa com Deficiência e 
dos candidatos que necessitam de atendimento especial  

29/11 

Recurso contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de Pessoas com 
Deficiência e dos candidatos que necessitam de atendimento especial  

30/11 

Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de 
Pessoas com Deficiência e dos candidatos que necessitam de atendimento especial 

02/12 

Divulgação da relação final de inscrições deferidas na condição de Pessoa com Deficiência e dos 
candidatos que necessitam de atendimento especial. 

02/12 

Relação preliminar de candidatos com Inscrição Homologada  02/12 

Divulgação da relação final de candidatos com inscrição homologada e da relação candidato/ vaga 02/12 

IMPRESSÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI) 05 a 11/12 

PROVAS 1ª ETAPA  11/12 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares e dos Exemplares dos Cadernos de Questões das Provas 
Objetivas 

12/12 

DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DO CARTÃO-RESPOSTA DAS PROVAS OBJETIVAS  13/12 

Interposição de Recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das Provas 
Objetivas. 

14/12 

Divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos recursos contra gabarito e/ou formulação de 
questões  

16/12 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva 16/12 

Interposição de recurso contra a nota preliminar da prova objetiva 19/12 

Resultado dos recursos contra a nota preliminar da prova objetiva 20/12 

Divulgação da Nota Final de todos os candidatos e da relação de candidatos selecionados para a 
Prova de Títulos 

21/12 

Divulgação da Nota Preliminar da prova de Títulos 22/12 

Interposição de recurso contra a nota da Prova de Títulos 26/12 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS, DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

28/12 

 


