CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2017

ANEXO IV
NOVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO
(APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR - PROCESSO JUDICIAL 5005149.65.2018.8.09.0152, DA COMARCA DE URUAÇU (GO))

DATA PROVÁVEL

PROCEDIMENTOS

22/03/2018
A
01/05/2018

Novo período de divulgação do Edital com a retificação exigida pela decisão
judicial (deferimento da liminar).

09/04/2018
A
19/04/2018

Período para requerimento da devolução da taxa de inscrição para os
candidatos que se inscreveram até 26/02/2018 e quiserem desistir do Concurso
após a retificação no Edital exigida pela decisão judicial, mediante formulário
disponível na página oficial do certame (concursos.fesg.org.br) e de acordo com
o período de devoluções.

23/04/2018
A
27/04/2018
02/05/2018
A
30/05/2018
02/05/2018
A
30/05/2018
06/06/2018

Período de devolução da taxa de inscrição para os candidatos inscritos até
26/02/2018.

Novo período de Inscrições e requerimento de condições
especiais para realização das provas.
Período de protocolo do requerimento de condições especiais para realização
das provas.
Período de protocolo do requerimento da isenção da taxa de inscrição com
documentos.
Publicação da relação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de
inscrição, e dos candidatos cujos pedidos de isenção foram indeferidos.

07/06/2018
A
10/06/2018

Prazo de recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição.

13/06/2018

Publicação da decisão dos Recursos contra o indeferimento da isenção da taxa
de inscrição.

13/06/2018
A
19/06/2018

Prazo exclusivo dos candidatos que tiveram pedido de isenção indeferido para
que possam efetivar o pagamento da taxa de inscrição e continuar no certame.

27/06/2018

Publicação das inscrições deferidas, indeferidas ou canceladas.
Publicação da concorrência por cargo.
Publicação do resultado dos pedidos de condições especiais para a prova
objetiva.

28/06/2018
A
02/07/2018

05/07/2018
06/08/2018

Prazo para recursos contra o indeferimento ou cancelamento de inscrição.
Prazo para recursos contra o indeferimento do pedido de condições especiais.
Prazo para requerimento de devolução da taxa de inscrição pago em
duplicidade ou fora do prazo.
Publicação da decisão de recursos do indeferimento ou cancelamento da
inscrição no Concurso, bem como da decisão de recursos de indeferimento do
pedido de condições especiais.
Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Objetivas.
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12/08/2018

Data de realização das Provas Objetivas.

13/08/2018

Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas (após as 14h).

14/08/2018
A
16/08/2017

Prazo para recursos contra o gabarito preliminar das Provas Objetivas.

20/08/2018

Publicação da decisão de recursos contra o gabarito preliminar das Provas
Objetivas.

21/08/2018

Divulgação do gabarito final das Provas Objetivas.

24/08/2018

Divulgação do resultado das notas das Provas Objetivas.

25/08/2018
A
28/08/2018
31/08/2018
04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
A
12/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
A
21/09/2018
25/09/2018
28/09/2018
29/09/2018
A
03/10/2018
09/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
19/10/2018

Prazo para recursos contra o resultado das Provas Objetivas.
Publicação da decisão de recursos contra o resultado das Provas Objetivas.
Divulgação da classificação dos candidatos do Resultado Final das Provas
Objetivas.
Convocação para envio dos títulos dos candidatos que quiserem participar
dessa etapa.
Prazo de envio dos títulos dos candidatos que quiserem participar dessa etapa.
Publicação do resultado da avaliação de títulos.
Período de recurso contra o resultado da avaliação de títulos.
Publicação da decisão de recursos contra o resultado da avaliação de títulos.
Publicação do resultado preliminar do Concurso com classificação dos
aprovados por cargo e ordem decrescente de pontos.
Período de recurso contra o resultado preliminar do Concurso.
Publicação da decisão de recursos contra o resultado preliminar do concurso.
Publicação do resultado final oficial da lista geral e da lista de CDF com
classificação dos aprovados e ordem decrescente de pontos.
Entrega do resultado definitivo do Concurso ao Chefe do Poder Executivo de
Uruaçu – GO para fins de homologação.
Data prevista para homologação do Resultado Final pelo Chefe do Poder
Executivo e Publicação no Diário Oficial do Estado.

Observações: O candidato deverá acompanhar diariamente o andamento do Concurso,
não podendo alegar desconhecimento de quaisquer alterações no cronograma ou no
Edital que forem disponibilizadas na página de acompanhamento no sítio eletrônico
<concursos.fesg.org.br>, devendo ainda se preparar previamente para atender fielmente
ao cronograma do Concurso.

