EDITAL 01/12
ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DATA
PREVISTA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Até 10/02/12

Publicação do Extrato do Edital 01 de abertura e regulamento do Concurso
Público no Diário Oficial do Estado e Jornal de circulação local

Até 10/02/12

Publicações do Edital de abertura no Placar da Prefeitura Municipal e nos sites

5 dias contados da
publicação do edital

Prazo para impugnação do Edital e protocolo do Edital no TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICIPIOS (Resolução Normativa TCM n. 007/08)

13/02/12 a 27/02/12

Período das inscrições

01/03/12
02 a 06/03/12

Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso
Prazo para recursos contra a decisão do indeferimento de isenção

07/03/12

Julgamentos dos Recursos contra o indeferimento da isenção

08/03/12

Término do prazo para pagamento pelos candidatos que tiveram pedido de
isenção indeferidos

15/03/12

Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PNE´s

16 a 19/03/12

Prazo para recursos contra o indeferimento de inscrição

26/03/12

Julgamento dos recursos sobre as inscrições

26/03/12

Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Escritas Objetivas

31/03/12 (sábado)
02/04/12
03 a 05/04/12

Realização das provas objetivas, prova de redação
(Retificado pelo Edital 02)

e

provas práticas

Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas
Prazo para recursos sobre gabaritos das Provas Objetivas

12/04/12

Julgamento dos recursos e divulgação dos gabaritos definitivos

17/04/12

Divulgação das notas dos candidatos aprovados nas provas objetivas, práticas e
redação, por cargo e ordem decrescente até limite de vagas apurado pelo
ponto de corte

18 a 20/04/12

Prazo para recurso contra as notas das provas

25/04/12

Julgamento dos recursos sobre as notas das provas

27/04/12

Prazo para entrega dos títulos para candidatos de nível superior

04/05/12

Divulgação dos resultados finais dos aprovados com classificação por cargo e
ordem decrescente até limite estabelecido pelo ponto de corte

07 a 09/05/12
14/05/12

Prazo para recurso contra os resultados finais
Data prevista para homologação dos resultados finais pelo Chefe do Poder
Executivo e Publicação no Diário Oficial do Estado

