
 
 

EDITAL Nº 03/2019 – PROCURADORES 
 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO COM RETIFICAÇÃO Nº 02 

 ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

 Publicação do Edital de abertura 23/09/2019 

 Período de inscrições pela Internet 24/09 a 23/10/2019 

 Solicitação de isenção do valor da inscrição 25 e 26/09/2019 

 Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 04/10/2019 

 Recurso contra o indeferimento da isenção 07 e 08/10/2019 

 Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 18/10/2019 

 Último dia para pagamento do boleto bancário 24/10/2019 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos 

 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 
Deficiência – PCD 

 Divulgação preliminar das inscrições 

 

14/11/2019 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial 
e dos candidatos que se declararam como Pessoa com  

Deficiência - PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 Solicitação devolução de taxa de inscrição conforme item 4.7.2 

 

18 e 19/11/2019 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de 
atendimento especial e dos candidatos que se declararam como 
Pessoa com Deficiência – PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições 
preliminares 

 Divulgação da homologação das inscrições 

 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo 

 Edital de convocação e locais das provas Objetivas e da Prova 
Discursiva 

 

 

 

26/11/2019 

 Realização da Prova Objetiva e Prova Discursiva 01/12/2019 

 



 
 

EDITAL Nº 03/2019 – PROCURADORES 
 

 Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 
 Divulgação da chave de correção da Prova Discursiva 

 

05/12/2019 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva e chave de correção da Prova Discursiva 

 

09 e 10/12/2019 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva e da Prova Discursiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva 

 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

 

 

14/01/2020 

 

 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 15 e 16/01/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Prova Objetiva 

 Resultado final da Prova Objetiva 

 Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida 

 

29/01/2020 

 Resultado preliminar da Prova Discursiva 11/02/2020 

 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Discursiva  

12 e 13/02/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Discursiva  

 Resultado final da Prova Discursiva   

 Convocação para a Prova de Título 

 

21/02/2020 

 Entrega dos títulos 24/02/2020 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos 04/03/2020 

 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de 
Títulos 

05 e 06/03/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Prova de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

18/03/2020 

* O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da 

FSJB e da Prefeitura de JOÃO NEIVA/ES. 


