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ANEXO II – CRONOGRAMA DO PROCESSO 

ITEM ATOS DATAS 

01 Divulgação do Edital e Publicação do Edital 31/10/2019 

02 Prazo para impugnação das disposições deste edital 

31/10 a 04 

/11/2019 

03 Período de inscrições exclusivamente via internet (on-line) 

31/10 a 

29/11/2019 

04 

Período de Isenção da taxa de inscrição para Doadores de Sangue 

Fidelizados e/ou medula óssea e hipossuficiência financeira. 

31/10 até 

18/11/2019 

05 

Pré-Divulgação das Inscrições Deferidas para Doadores de Sangue 

Fidelizados e/ou medula óssea e hipossuficiência financeira. 
19/11/2019 

06 Pré-Divulgação da Homologação Geral das Inscrições deferidas 30/11/2019 

07 

Recursos quanto às Inscrições (horário limite de recebimento até 

17h) 

31/10 até 

01/12/2019 

08 Homologação Final das Inscrições 02/12/2019 

09 Ensalamento dos candidatos 02/12/2019 

10 

Realização das Provas Objetivas de conhecimentos para todos – 

08h30min 
08/12/2019 

11 Divulgação do Gabarito Provisório 09/12/2019 

12 
Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito 

provisório. 

10/12/2019 - 

08h00min à 

11/12/2019 - 

17h00min 

13 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e 

publicação da classificação provisória. 

Até o dia 

20/12/2019 

as 23h59min 

14 

Prazo para recurso contra a Classificação Provisória, contra o 

Resultado da Prova Prática e contra o Resultado da Prova de 

Títulos. 

Dois dias úteis 

após a 

classificação 

provisória, 

iniciando as 

8h do primeiro 

dia com 

término as 

17h do 

segundo dia. 

15 Resultado final do Processo Seletivo nº 004/2019. 

Dois dias úteis 

após o 

encerramento 

dos recursos. 

NOTA:  

 *** É de inteira responsabilidade do candidato, inteirar-se e informar-se sobre o local 

e horário da realização das provas ao cargo que se inscreveu a partir da data da 

homologação final das inscrições até o dia anterior ao da aplicação das provas.  

  

 O cronograma detalhado acima é uma projeção estimada da ordem das etapas do presente 

certame, estando sujeito a alterações no decorrer do certame, levando-se em conta o número 

de inscritos e o número de intercorrências intempestivas, sendo de responsabilidade do 

candidato acompanhar suas alterações nos meios legais de divulgação apresentados pelo 

presente Edital. 
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