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ANEXO III – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

24/01/2018

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

DATA

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

29/01 a 02/02/2018

Prazo para envio/entrega da documentação referente a isenção da Taxa de Inscrição.
(Doador de Sangue e Desempregados, ou seja, neste haverá análise de documentação)

29/01 a 02/02/2018

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção

15/02/2018

Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção

16/02 e 19/02/2018

Divulgação do deferimento da solicitação de isenção pós-recurso

21/02/2018

DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO

DATA

Período para solicitação de inscrição

29/01 a 28/02/2018

Período para pagamento da taxa de inscrição

29/01 a 28/02/2018

Período para postagem de laudo médico

29/01 a 28/02/2018

Divulgação do deferimento das inscrições
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição
Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso
DA PROVA OBJETIVA

07/03/2018
08/03 a 09/03/2018
16/03/2018
DATA

Divulgação do horário e local da prova

16/03/2018

APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (juntamente à PROVA DISCURSIVA)

08/04/2018
(Domingo)

Divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s) de questões

09/04/2018

Período para recurso contra o Gabarito Preliminar

10/04 a 11/04/2018

Divulgação do edital de Pareceres dos Recursos Deferidos contra o Gabarito Preliminar,
do Gabarito pós-recursos e das folhas de respostas da Prova Objetiva

24/04/2018

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva - Preliminar

24/04/2018

Período para recurso contra o resultado da Prova Objetiva - Preliminar

25/04 a 26/04/2018

Divulgação do resultado da Prova Objetiva - Pós-recursos e do Gabarito Definitivo
(resultado e classificação apenas será divulgado após a conclusão de todas as fases)

04/05/2018

DA PROVA DISCURSIVA (para os cargos de nível superior)

DATA

Divulgação do candidato habilitado para a correção da prova discursiva

04/05/2018

Divulgação da resposta padrão, da folha de respostas e do resultado preliminar da prova
discursiva

15/05/2018

Período para recurso contra o resultado da prova discursiva
Divulgação do parecer do recurso contra o resultado da prova discursiva e do resultado da
prova discursiva pós-recurso

16/05 e 17/05/2018
23/05/2018
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O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao concurso,
podendo as datas sofrerem alterações, segundo as necessidades da comissão especial e da comissão
organizadora do concurso.
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site da AOCP, no endereço eletrônico
www.aocp.com.br.
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