COMISSÃO DO CONCURSO

________________________________________________________________________________________

COMUNICADO N. 003/2019/CC

A Comissão do 60º Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério
Público do Estado de Goiás comunica aos interessados que, de acordo com o item
19.1.1 do edital, “Os recursos serão interpostos dentro do prazo de 2 (dois)
dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do
resultado no DOMP e protocolizados na Secretaria da Comissão de Concurso, no
horário de expediente da Instituição: das 8h do primeiro dia às 18h do último dia,
observando o horário oficial de Brasília-DF”. Assim, com a publicação do
Comunicado n. 001/2019-CC no DOMP do dia 4/9/2019, em relação aos pedidos de
isenções, o prazo para interposição de recurso iniciou-se no dia 5/9 e findou-se em
6/9/2019 às 18h.

Será realizada, desta forma, a retificação do cronograma, neste ponto,
com a atualização das demais datas.

Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público
do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 12 dias do mês de setembro de 2019.

TAMARA ANDREIA BOTOVCHENCO RIVERA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
SECRETÁRIA DA COMISSÃO DE CONCURSO

Comissão de Concurso – Sala 107 – 1º andar – Edifício Anexo MP/GO
Rua 23, Esquina com Rua 3, Quadra A-12, Lotes 11, Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, CEP 74.805-260 – telefone 3239-0665

CRONOGRAMA PROVÁVEL DO 60º CONCURSO
PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MP-GO
DATA PROVÁVEL

DIA DA
SEMANA

ATIVIDADES

21/08/2019

quarta

Publicação do Edital.

22/08/2019 a 20/09/2019

quinta

Prazo para realização das inscrições.

04/09/2019

quarta

Publicação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos e indeferidos.

05/09/2019 a 06/09/2019

quinta

Prazo para interposição de recursos referentes ao indeferimento dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição.

10/09/2019

sexta

Publicação da composição das Bancas Examinadoras.

12/09/2019

terça

Publicação da lista definitiva de inscrições deferidas em relação aos pedidos de isenção.

23/09/2019

segunda Encerramento do prazo para pagamento da taxa de inscrição.

01/10/2019

terça

Publicação das inscrições preliminares deferidas.

11/10/2019

sexta

Convocação para a Prova Preambular com indicação de data, horário e local de
realização.

20/10/2019

domingo Realização da PROVA PREAMBULAR.

21/10/2019

segunda Publicação do gabarito preliminar e das questões da Prova Preambular.

22/10/2019 a 23/10/2019

terça

Prazo para interposição de recursos quanto às questões e ao gabarito.

14/11/2019

quinta

Publicação do gabarito definitivo e da lista de aprovados, bem como da convocação
para a Prova Subjetiva e para o comparecimento dos candidatos autodeclarados negros
perante a Comissão de Verificação e assinatura da autodeclaração.

21/11/2019 a 22/11/2019

quinta

Período de comparecimento dos candidatos autodeclarados negros perante a Comissão
de Verificação.

25/11/2019

segunda Divulgação do resultado da avaliação pela Comissão de Verificação.

26/11/2019 a 27/11/2019

terça

Prazo para interposição de recursos contra a decisão da Comissão de Verificação.

29/11/2019

sexta

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a decisão da Comissão de
Verificação.

13/12/2019 a 15/12/2019

sexta

Realização da PROVA SUBJETIVA (de sexta a domingo).

27/01/2020
31/01/2020

segunda Audiência pública para identificação da Prova Subjetiva.
sexta

Publicação do resultado da Prova Subjetiva.

03/02/2020 a 04/02/2020

segunda Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado da Prova Subjetiva.

17/02/2020

segunda

18/02/2020 a 03/03/2020

terça

Publicação da lista dos aprovados na Prova Subjetiva e convocação para Inscrição
Definitiva.
Período de recebimento dos requerimentos para a Inscrição Definitiva.

11/03/2020

quarta

Publicação do resultado dos pedidos de Inscrição Definitiva.

12/03/2020 a 13/03/2020

quinta

Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento da Inscrição Definitiva.

18/03/2020

quarta

Publicação das Inscrições Definitivas deferidas e convocação para a Avaliação
Psicológica.

25/03/2020 a 27/03/2020

quarta

Realização da Avaliação Psicológica.

15/04/2020

quarta

Publicação do resultado da Avaliação Psicológica.

16/04/2020 a 17/04/2020

quinta

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado da Avaliação Psicológica.

20/04/2020 a 22/04/2020

segunda Prazo para a Comissão de Avaliação Psicológica analisar os recursos.

27/04/2020

segunda

11/05/2020 a 15/05/2020

segunda Realização da PROVA ORAL (de segunda a sexta-feira).

18/05/2020

segunda Realização de Sessão Pública para divulgação do resultado da Prova Oral.

19/05/2020

terça

Publicação do resultado definitivo da Avaliação Psicológica e convocação para as Provas
Orais.

Publicação da relação dos candidatos aprovados nas Provas Orais.

20/05/2020 a 21/05/2020

quarta

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das Provas Orais.

29/05/2020

sexta

Divulgação do resultado final das PROVAS ORAIS e convocação para a Prova de Tribuna.

04/06/2020 a 05/06/2020

quinta

Prazo para retirada da decisão de pronúncia referente à realização da Prova de Tribuna.

08/06/2020 a 09/06/2020
10/06/2020
15/06/2020

segunda Realização da PROVA DE TRIBUNA (segunda e terça-feira).
quarta

Publicação da nota atribuída aos candidatos na Prova de Tribuna.

segunda Convocação para entrega dos Títulos.

25/06/2020

quinta

Publicação do resultado da análise dos Títulos.

26/06/2020 a 27/06/2020

sexta

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado da análise dos Títulos.

01/07/2020

quarta

Publicação da pontuação dos Títulos e resultado do Concurso.

02/07/2020 a 03/07/2020

quinta

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado do Concurso.

08/07/2020

quarta

Publicação do resultado final do concurso.

