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CRONOGRAMA – RETIFICADO  
 

Data Descrição 

24/02/20 Início das Inscrições 

24/02/20 Início do pedido de isenção de pagamento da Inscrição 

28/02/20 Término do pedido de isenção de pagamento 

04/03/20 Resultado do pedido de isenção de taxa 

05/03/20 Início do recurso do indeferimento de isenção 

06/03/20 Término do período para recurso de indeferimento 

12/03/20 Resposta dos Recursos de isenção de taxas 

16/03/20 Encerramento das Inscrições 

16/03/20 Término do prazo de pedido de tempo adicional para fazer a prova 

16/03/20 Término do prazo para solicitar condições especiais para prova 

17/03/20 Último dia para pagamento das Inscrições 

18/03/20 Início da solicitação de devolução de Pagamento por duplicidade ou cancelamento 
do concurso 

20/03/20 Encerramento da solicitação de devolução do pagamento por duplicidade ou 
cancelamento do concurso 

23/03/20 Publicação preliminar das inscrições deferidas 

23/03/20 Publicação preliminar do resultado do pedido adicional de tempo 

23/03/20 Publicação preliminar do resultado do pedido de condições especiais 

23/03/20 
Início do prazo para recurso de tempo adicional, condições especiais e inscrições 
deferidas 

25/03/20 
Término do prazo para recurso de tempo adicional, condições especiais e 
inscrições deferidas 

26/03/20 
Publicação dos resultados dos recursos de tempo adicional, condições especiais e 
inscrições deferidas 

01/06/20 Publicação dos locais de prova 

01/06/20 Disponibilização do cartão de identificação do candidato 

06 e 
07/06/20 

Aplicação da prova objetiva, conforme publicação 

08/06/20 Publicação do Gabarito da prova objetiva 

08/06/20 Início do prazo para recurso do gabarito 

09/06/20 Término do prazo para recurso do gabarito 

11/06/20 Resultado dos recursos do gabarito 

12/06/20 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva 

12/06/20 Início do prazo para recurso do resultado preliminar 

13/06/20 Fim do prazo para recurso do resultado preliminar 

16/06/20 Publicação dos recursos do resultado preliminar 

17/06/20 Publicação dos candidatos para encaminhar os títulos – Cargo de Professor 

17/06/20 Publicação dos convocados para prova prática – Cargo Operador de Máquinas 

19/06/20 Publicação do Resultado final (menos Professor e Operador de Máquinas) 

20/06/20 Entrega de Títulos para o Cargo de Professor 

21/06/20 Prova Prática de Operador de Máquinas  

22/06/20 Publicação do resultado da prova prática e de títulos 

23/06/20 Início do prazo para recurso da prova prática e de títulos 

24/06/20 Término do prazo para recurso da prova prática e de títulos 

26/06/20 Publicação dos resultados dos recursos da prova prática e de títulos 



 

26/06/20 
Publicação do resultado preliminar dos Cargos de Professor e Operador de 
Máquinas 

26/06/20 
Início do prazo para recurso do resultado preliminar dos Cargos de Professor e 
Operador de Máquinas 

27/06/20 
Término do prazo para recurso do resultado preliminar dos Cargos de Professor e 
Operador de Máquinas 

30/06/20 
Publicação dos recursos do resultado preliminar dos Cargos de Professor e 
Operador de Máquinas 

30/06/20 
Publicação do resultado final do concurso dos Cargos de Professor e Operador de 
Máquinas 

 


