PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO N.01/2018
EDITAL 001/2018 - ANEXO I – CRONOGRAMA (RETIFICADO PELO EDITAL N. 04/2018)
DATA EVENTO
25/06/2018 Publicação do Edital e Anexos.
06-30/08/2018 Período de inscrição via Internet no sítio www.aroeira.org.br
06-10/08/2018 Prazo para solicitação de isenção do pagamento de inscrição para candidatos inscritos no
CADÚNICO.
20/08/2018 Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção do pagamento de inscrição.
24/08/2018 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado dos requerimentos de isenção
do pagamento de inscrição.
Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento de inscrição.
Disponibilização do documento comprobatório da isenção do pagamento da inscrição.
30/08/2018 Último dia para postagem dos laudos médicos dos candidatos que desejam concorrer como pessoa
com deficiência e/ou solicitaram tempo adicional para realização das provas.
Último dia para requerimento de condições especiais para realização das provas.
18/09/2018 Último dia para pagamento de inscrição.
Último dia para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
24/09/2018 Publicação das inscrições homologadas.
Publicação da relação preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para
concorrer como pessoa com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional.
Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições especiais
para a realização das provas.
27/09/2018 Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro do prazo previsto no
Edital, e não teve sua inscrição homologada, comparecer à Fundação Aroeira portando o
comprovante de pagamento ou documento comprobatório de isenção e o original do Documento
de Identificação.
Publicação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que
apresentaram a documentação exigida para concorrer como pessoa com deficiência e/ou dos que
solicitaram tempo adicional.
Publicação das respostas dos recursos contra o resultado dos requerimentos dos candidatos que
solici- taram condições especiais para realização das provas.
Publicação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para
concorrer como pessoa com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional para a realização
das provas.
11/10/2018 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva para todos os
cargos nível superior e para os cargos: Agente de Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista –
ELT; Operador (a) de Máquinas Leves – OML; Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP;
Salva-Vidas e Motorista – MOT.
14/10/2018 Realização da Prova Objetiva para os todos os cargos de nível superior e para os cargos: Agente
de Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista – ELT; Operador (a) de Máquinas Leves – OML;
Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP; Salva-Vidas e Motorista – MOT.
15/10/2018 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva para todos os cargos de nível superior e para
os cargos: Agente de Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista – ELT; Operador (a) de
Máquinas Leves – OML; Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP; Salva-Vidas e Motorista –
MOT.
18/10/2018 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova objetiva para os demais
cargos de nivel médio e fundamental
21/10/2018 Realização da Prova Objetiva para os demais cargos de nivel médio e fundamental.
22/10/2018 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva para os demais cargos de nivel médio e
fundamental.
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22/10/2018 Resultado preliminar da Prova Objetiva para todos os cargos de nível superior e para os cargos:
Agente de Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista – ELT; Operador (a) de Máquinas Leves –
OML; Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP; Salva-Vidas e Motorista – MOT.
Publicação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar, divulgação do Gabarito Final e
visualização do cartão-resposta e boletim individual da Prova Objetiva para todos os cargos de
nível superior e para os cargos: Agente de Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista – ELT;
Operador (a) de Máquinas Leves – OML; Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP; Salva-Vidas
e Motorista – MOT.
Convocação preliminar para Teste de Capacidade Física, Provas Práticas e Prova de Títulos.
29/10/2018 Resultado preliminar da Prova Objetiva para os demais cargos de nivel médio e fundamental.
Publicação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar, divulgação do Gabarito Final e
visualização do cartão-resposta e boletim individual da Prova Objetiva para os demais cargos de
nivel médio e fundamental.
29/10/2018 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar e divulgação do resultado
final da Prova Objetiva para todos os cargos de nível superior e para os cargos: Agente de
Serviços e Obras Públicas – ASP; Eletricista – ELT; Operador (a) de Máquinas Leves – OML;
Operador (a) de Maquinas Pesadas – OMP; Salva-Vidas e Motorista – MOT.
Convocação definitiva para Teste de Capacidade Física, Provas Práticas e Prova de Títulos.
01/11/2018 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar e divulgação do resultado
final da Prova Objetiva para os demais cargos de nivel médio e fundamental.
04/11/2018 Teste de Capacidade Física, Provas Práticas e Prova de Títulos.
12/11/2018 Divulgação do Resultado Preliminar do Teste de Capacidade Física, das Provas Práticas e da
Prova de Títulos.
19/11/2018 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Teste de Capacidade
Física, das Provas Práticas e da Prova de Títulos.
Resultado Final do Teste de Capacidade Física, das Provas Práticas e da Prova de Títulos.
Divulgação do Resultado preliminar do Concurso.
26/11/2018 Divulgação das respostas dos recursos contra o Resultado Preliminar do Concurso.
Divulgação do Resultado Final do Concurso.
Divulgação do boletim de desempenho oficial do concurso.
28/11/2018 Homologação do resultado final do Concurso.
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