
PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO 

 
ATIVIDADES 

 
DATAS 

 
- Republicação da Resolução no DOM 05/04/19 

- Inscrições de candidatos na sede da COMDICA  08/04/19 a 10/05/19           

- Publicação das inscrições deferidas e indeferidas no DOM 13/05/19 

- Período de impugnação de inscrições e notificação dos candidatos impugnados 13 a 17/05/19 

- Avaliação das impugnações e indeferimentos das inscrições 17 a 21/05/19 

- Resultado da avaliação de recursos e impugnações 31/05/19 

- Publicação dos Inscritos aptos a concorrer 31/05/19 

- Divulgação do local/sala de prova no site da FADESP 
 

18 a 21/06/19 
 

 
- Prova objetiva/redação (30 questões objetivas e redação) 
 

07/07/19 

- Publicação do gabarito da prova objetiva e grade de correção da redação 08/07/19 

- Prazo de dois dias uteis para interposição de recursos contra o gabarito oficial 
preliminar da prova objetiva  

09 a 10/07/19 

 
- Resultado do gabarito oficial definitivo e do resultado preliminar da prova 
objetiva e redação 
 

18/07/19 

 
- Prazo de dois dias uteis para interposição de recursos contra o resultado da 
prova objetiva e redação 
 

19 e 22/07/19 

- Resultado definitivo da somatória da prova objetiva e redação e também a 
divulgação da convocação para a avaliação psicológica 

30/07/2019 

 
- Realização de Avaliação Psicológica  
 

02/08/19 

- Resultado da Avaliação Psicológica  06/08/19 

- Prazo de dois dias para interposição de recursos contra o resultado da 
avaliação psicológica  

07 e 08/08/19 

- Resposta do recurso da avaliação psicológica  Resultado final do 
processo de seleção 

13/08/2019 

- Resultado final do processo final do processo 15/08/2019 

- Publicação dos candidatos habilitados a eleição 19/08/19 

- Organização do processo eleitoral pelo COMDICA 19 a 21/08/19 

- Reunião dos candidatos para firmar compromisso 19/08/19 

- Divulgação dos locais do processo de escolha 23/08/19 

- Convocação Oficial no DOM do Processo Eleitoral 23/08/19 

- Realização da Eleição 
 

06/10/19 

- Apuração e Resultado da Eleição 
 

06/10/19 

- Prazo de três para interposição de recursos contra o resultado da Eleição 07 e 09/10/19 

 
- Homologação do Resultado Final do Processo 
 

Até 30/10/19 

- Curso de formação continuada de 40h para os eleitos, organizado pela FADESP 18 a 29/11/19 

 


