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CRONOGRAMA*

Atividade Período

Publicação do Edital 31/05/2019

Recurso do Edital 04/06/2019 a 28/06/2019

Resultado do Recurso 15/07/2019

Divulgação do conteúdo programático 08/07/2019

Inscrição via internet 23/07/2019 a 25/08/2019

Inscrição (via internet) do candidato para isenção do pagamento da 
tarifa de participação no Concurso Público

23/07/2019 a 25/07/2019

Formalização da requisição de isenção e envio (via internet) dos 
documentos comprobatórios

26/07/2019 A 29/07/2019

Postagem ou entrega do laudo médico do candidato com deficiência 
que desejar concorrer às vagas reservadas para os candidatos com 
deficiência

23/07/2019 a 26/08/2019

Pagamento da taxa de inscrição 23/07/2019 a 26/08/2019

Divulgação na internet do resultado preliminar do pedido de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição

31/07/2019

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição  01/08/2019 a 02/08/2019

Divulgação na internet do resultado final do pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição

12/08/2019

Geração e impressão do boleto para os candidatos que não obtiveram
ou desistiram da isenção do pagamento da taxa de inscrição

18/07/2019 a 25/08/2019

Pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que não 
obtiveram ou desistiram da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição

18/07/2019 a 26/08/2019

Divulgação  na  internet  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que
concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência

02/09/2019



Divulgação  na  internet  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que
concorrem às vagas reservadas aos negros

02/09/2019

Divulgação  na  internet  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que
tiveram a inscrição homologada

02/09/2019

Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos
que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência

03/09/2019 a 04/09/2019

Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos
que concorrem às vagas reservadas aos negros

03/09/2019 a 04/09/2019

Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos
que tiveram a inscrição homologada

03/09/2019 a 04/09/2019

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra a  relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas
aos candidatos com deficiência

12/09/2019

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra a relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas
aos negros

12/09/2019

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra a relação preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição
homologada

12/09/2019

Divulgação na internet da relação dos candidatos que concorrem às
vagas reservadas aos candidatos com deficiência

12/09/2019

Divulgação na internet da relação dos candidatos que concorrem às
vagas reservadas aos negros

12/09/2019

Divulgação  na  internet  da  relação  dos  candidatos  que  tiveram  a
inscrição homologada

21/08/2019

Publicação do edital de convocação para as provas objetivas no D.O.U. 13/09/2019

Divulgação  na  internet  do  edital  de  convocação  para  as  provas
objetivas

26/09/2019

Consulta/Impressão do Cartão de Informação via Internet A partir de 26/09/2019

Aplicação das provas objetivas 06/10/2019

Divulgação  na  internet  dos  gabaritos  preliminares  das  provas
objetivas

08/10/2019

Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das provas
objetivas

09/10/2019 e 10/10/2019

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra os gabaritos preliminares das provas objetivas

06/11/2019

Divulgação na internet dos gabaritos definitivos 06/11/2019

Divulgação na internet do resultado preliminar do concurso 06/11/2019

Vista  do  cartão  de  respostas  e  interposição  de  recurso  preliminar 07/11/2019 e 08/11/2019



contra o resultado do concurso

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra o resultado preliminar das provas objetivas

14/11/2019

Convocação para aferição da veracidade da autodeclaração prestada
por candidatos negros

14/11/2019

Convocação  para  avaliação  do  candidato  autodeclarado  com
deficiência por equipe multiprofissional

14/11/2019

Aferição da veracidade  da autodeclaração prestada por  candidatos
negros a ser realizada em Salvador-BA

19/11/2019

Aferição da veracidade  da autodeclaração prestada por  candidatos
com deficiência a ser realizada em Salvador-BA

19/11/2019

Divulgação  do  resultado  pós-aferição  da  veracidade  de
autodeclaração prestada por candidatos negros

20/11/2019

Divulgação  do  resultado  pós-aferição  da  veracidade  de
autodeclaração prestada por candidatos deficientes

20/11/2019

Interposição  de  recursos  contra  o  resultado  pós  aferição  da
veracidade de autodeclaração (negros e deficientes)

21/11/2019 e 22/11/2019

Divulgação  na  internet  do  resultado  do  julgamento  dos  recursos
contra o resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração

26/11/2019

Divulgação do resultado final do concurso 26/11/2019

* (o cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas na página do concurso).

Comissão do Concurso Público
Portaria nº 1068, de 03 de junho de 2019


