
CALENDÁRIO

Publicação do Regulamento e Anexos 27 de mar
Publicação do Edital de Concurso 27, 28 e 29 mar
Inscrições Preliminares 27 mar a 25 abr
Requerimento de dispensa de pagamento de taxa 27 mar a 3 abr
Decisão dos requerimentos de dispensa de taxa 10 abr
Calendário de entrevistas de candidatos às vagas reservadas 27 abr
Entrevista com os candidatos às vagas reservadas 2 a 5 mai
Divulgação dos candidatos inscritos 9 mai
Prazo para a revisão e impugnação da inscrição 10 e 11 mai
Julgamento das revisões pelo CSMP (extraordinária) 15 mai
Publicação da Relação dos Inscritos 17 mai
PROVA PREAMBULAR 28 mai
Divulgação do gabarito da prova preambular 29 mai
Petição de revisão e razões da prova preambular 29 a 31 mai -17h
Julgamento público e divulgação das revisões 2 jun
Gabarito Provisório 5 jun
Petição de revisão e razões de alteração de gabarito 6 jun – 17h
Julgamento das revisões e gabarito definitivo 7 jun
Divulgação e publicação dos candidatos aprovados 8 jun
Entrega do material de consulta 9 a 21 jun
PROVAS ESCRITAS dos Grupos 1 a 5 26 a 30 jun
Entrega das provas corrigidas 31 jun
Publicação do Resultado 4 ago
Pedido de cópia digitalizada dos cadernos de provas 7 e 8 ago -17h
Envio por e-mail dos pedidos de cópia digitalizada 9 e 11 ago
Pedidos de revisão e razões das Provas Escritas 14 a 15 ago -17h
Julgamento público dos pedidos de revisão 22 ago
Publicação do julgamento dos pedidos de revisão 24 ago
INSCRIÇÃO DEFINITIVA 25 ago a 13 set
Exames de sanidade física e mental 25 ago a 13 set
Sindicância 14 set a 11 out
Deliberação do CSMP sobre a Sindicância 16 de out
Publicação dos inscritos e data e local da Prova Oral 18 out
Prazo para revisões 19 e 20 out
Julgamento e publicação das decisões 23 out
PROVA ORAL 24 out a 31 out
Divulgação na Internet dos aprovados 31 de out
Prazo para revisão da Prova Oral 6 e 7 nov- 17h 
Julgamento público das revisões 10 nov
Homologação do resultado e classificação – CSMP (extraordinária) 13 nov
Publicação do Resultado Final 16 nov


