ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
COM A INCLUSÃO DA ERRATA Nº 02/2018

ANEXO I - CRONOGRAMA RETIFICADO
CARGO: PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
IMPORTANTE: TODAS AS DIVULGAÇÕES OCORRERÃO APÓS AS 14 H.
Atividade
Publicação do Edital preliminar do Concurso
Prazo para recurso quanto ao Edital
Divulgação do resultado dos recursos
Publicação do Edital definitivo
Período de Inscrição do Concurso Público
Período para requerer Isenção do pagamento da taxa de inscrição
Divulgação resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição
Resultado dos recursos contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição e homologação dos
pedidos de isenção.
Data limite para envio de documentação dos candidatos que desejem concorrer às vagas reservadas às pessoas
com deficiência e dos que necessitam de atendimento especial no dia da prova.
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas na condição de PcD e do atendimento aos candidatos
que necessitam de condição especial
Recurso contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de PcD e o não atendimento aos
candidatos que necessitam de condição especial no dia da prova.
Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de PcD, o não
atendimento aos candidatos que necessitam de condição especial no dia da prova e divulgação da relação final
de inscrições deferidas de candidatos na condição de PcD e dos candidatos que necessitam de condição especial
Relação preliminar de candidatos com inscrição homologada
Prazo para solução de inscrições não validadas
Divulgação da relação final de candidatos com inscrição homologada e da relação candidato/ vaga
IMPRESSÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI)

PROVA 1ª ETAPA - OBJETIVA
Divulgação dos gabaritos preliminares da prova da 1ª etapa e dos exemplares dos Cadernos de Questões.
Disponibilização das imagens do cartão-resposta da prova da 1ª etapa
Interposição de recursos contra gabarito e/ou formulação de questões da prova da 1ª etapa
Divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos recursos contra gabarito e/ou formulação de questões da
prova da 1ª etapa.
Divulgação das notas preliminares da prova da prova da 1ª etapa dos candidatos
Interposição de recursos contra as notas preliminares da prova da 1ª etapa.
Resultado dos recursos contra as notas preliminares e divulgação das notas definitivas da prova da 1ª etapa e
convocação para a prova da 2ª etapa
PROVA DA 2ª ETAPA - DISCURSIVA
Disponibilização do caderno de prova e do padrão de respostas da prova da 2ª etapa
Disponibilização das imagens da folha de resposta da prova da 2ª etapa
Interposição de recursos contra formulação de questão e/ou padrão de respostas da prova da 2ª etapa
Resultado dos recursos contra formulação de questão e/ou padrão de respostas da prova da 2ª etapa
Divulgação das notas preliminares da prova da 2ª etapa
Interposição de recursos contra as notas preliminares da prova da 2ª etapa
Resultado dos recursos contra as notas preliminares e divulgação das notas definitivas da prova da 2ª etapa e
convocação para a prova da 3ª etapa – prova de títulos
Entrega de títulos pelos candidatos
Disponibilização das notas preliminares da prova da 3ª etapa
Interposição de recursos contra as notas preliminares da prova da 3ª etapa
Resultado dos recursos contra as notas preliminares e divulgação das notas definitivas da prova da 3ª etapa
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

Data/ Período
19/03
20, 21 e 22/03
28/03
29/03
29/03 a 02/05
02, 03 e 04/04
09/04
10, 11 e 12/04
17/04
02/05
03/05
11/05
14, 15 e 16/05
21/05
28/05
01/06
18/06
18 a 24/06

24/06
8h às 13h
25/06
03/07
03, 04 e 05/07
17/07
24/07
24, 25 e 26/07
30/07
05/08
06/08
13/08
13, 14 e 15/08
21/08
28/08
28, 29 e 30/08
06/09
10, 11 e 12/09
18/09
18 e 19 e 20/09
26/09
26/09

