
ANEXO III - CRONOGRAMA 
 

(MERAMENTE ESTIMATIVO - SUJEITO A ALTERAÇÕES) 

 

                  EVENTO                                                                            DATA  

01  Publicação do Aviso do Edital DOU e DJT-22.ª 
REGIÃO 

   

   

13/03 - 2ªfeira  

20/03- 2ª feira  

27/03- 2ª feira 

02  Publicação do Edital completo no DJT-22.ª REGIÃO 03/04- 2ª feira  

03  Período de inscrições  03/04 - 2ª feira  

a 02/05-3ª feira  

04  Publicação das inscrições provisórias deferidas no 
DOU e DJT- 22.ª REGIÃO  

08/05 -2ª feira    

05 Prazo para recurso (item X do Edital do Concurso) 08/05 a 11/05 

06 Prazo para recurso (impugnação das comissões de 
concurso e examinadoras – art. 18, Res. 
907/2002) 

08/05 a 16/05 

07 Publicação do resultado dos recursos e convocação 
para primeira prova 

19/05-6.ª-feira 

08 Realização da 1.ª Prova: duas etapas 27/05 - sábado  

28/05 –domingo   

09 Sessão pública de identificação da prova objetiva 31/05 – 4.ª feira 

10 Publicação do resultado do gabarito da 1.ª prova e 
prazo para recursos 

01/06-5.ª feira 

11 Publicação do resultado dos recursos e convocação 
dos aprovados para a 2.ª e 3.ª provas 

14/06 – 4.ªfeira 

12 Realização da 2.ª Prova 24/06 – Sábado 

13 Realização da 3.ª Prova 25/06 – Domingo 

14 Sessão pública de abertura dos envelopes da 2.ª 
prova, apuração da média e proclamação do 
resultado 

20/7-5.ª-feira 

15 Publicação do resultado da 2.ª prova e prazo para 
recurso 

21/7-6.ª-feira 

16 Sessão pública de abertura dos envelopes da 3.ª 
prova, apuração da média e proclamação do 
resultado 

14/8-2.ª-feira 



17 Publicação do resultado da 3.ª prova e prazo para 
recurso 

15/08-3.ª-feira 

18 Publicação do resultado do recurso e convocação 
dos aprovados na 3.ª prova para inscrição 
definitiva (item IV do Edital), no prazo de cinco 
dias. Convocação para a prova oral.   

04/09-2.ª-feira 

19 Realização da prova oral Sorteio – 15/09 

Argüição: 16/09 e 
17/09(se 
necessário) 

20 Resultado da prova oral; resultado das inscrições 
definitivas e convocação para apresentação de 
títulos em cinco dias 

19/09-3.ª-feira 

21 Publicação do resultado da prova de títulos e do 
resultado final (prazo para recursos) 

29/09-6.ª-feira 

22 Publicação do resultado final após recursos 09/10-2.ª-feira 

  

 


