
 
ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
   

ATIVIDADES 
 

 
DATAS 

- Publicação do Edital de Abertura no DOU 27/06/18 
- Inscrição de candidatos pela Internet 06 a 24/07/18           
- Solicitação de isenção de taxa pela Internet 06 a 10/07/18 
- Divulgação da relação de isenção de taxa de inscrição 16/07/18 
- Pagamento da taxa de inscrição até 25/07/18 

- Liberação dos cartões de Inscrição, com lotação nos locais 
de prova, e correção de dados pelos candidatos 

 
08 a 13/08/18 

 

- Realização da Prova Objetiva 26/08/18 

- Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar 27/08/18 
- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas 

28 a 29/08/18 

- Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo 05/09/18 
- Resultado da prova objetiva 12/09/18 
- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o resultado da prova objetiva 

13 e 14/09/18 

- Respostas dos recursos do resultado da prova objetiva 21/09/18 
- Convocação para a prova de Didática  21/09/18 
- Aplicação da prova de Didática 01 a 07/10/18 
- Resultado da prova de Didática 17/10/19 
- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o resultado da prova de didática 

18 a 19/10/18 

- Respostas dos recursos do resultado da prova de didática 26/10/18 
- Convocação para a prova de títulos  26/10/18 
- Entrega de documentação da prova de títulos 05 a 09/11/18 
- Resultado da Prova de Títulos  21/11/18 
- Prazo de 2(dois) dias para interposição de recursos contra 
o resultado preliminar da prova de Títulos  

22 a 23/11/18 

- Respostas dos recursos do resultado da prova de títulos 
resultado final da prova de títulos 

30/11/18 

- Resultado final do concurso com a soma das notas das 
provas objetiva e prova de títulos  

30/11/18 

- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o resultado final do concurso 

03 a 04/12/18 

- Respostas dos recursos do resultado final 11/12/18 

- Homologação do resultado final do concurso 14/12/18 

 
 


