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ANEXO IV 

CRONOGRAMA 

Inscrições e entrega de documentos 23/07/2019 a 25/07/2019 

Publicação de candidatos inscritos: 30/07/2019 

Publicação do edital com a relação preliminar dos 

candidatos habilitados, após a análise dos documentos: 
30/07/2019 

Prazo para interposição de recurso a relação preliminar dos 

candidatos 
31/07/2019 a 01/08/2019 

Publicação do edital com relação preliminar dos candidatos 

habilitados após a análise de recursos das candidaturas 

indeferidas para pedido de impugnação: 

02/08/2019 

Prazo para impugnação de candidatura: 05/08/2019 

Notificação do candidato para defesa: 06/08/2019 

Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 07/08/2019 

Publicação da análise do julgamento da impugnação pela 

comissão especial eleitoral 
08/08/2019 

Prazo para interposição de recurso ao pleno do CMDCA: 09/08/2019 

Resultado da análise dos recursos do pleno do CMDCA: 12/08/2019 

Publicação do edital com a relação definitiva dos candidatos 

considerados habilitados, após o julgamento de eventuais 

impugnações: 

12/08/2019 

Divulgação do Dia e Local da Realização do Curso 

Preparatório: 
12/08/2019 

Publicação do edital com local e horário para realização da 

prova de conhecimentos específicos: 
12/08/2019 

Realização do Curso Preparatório para a Prova de 

Conhecimento Especifico: 
13/08/2019 a 14/08/2019 

Realização da prova objetiva e de Redação 19/08/2019 

Publicação do gabarito da prova objetiva 19/08/2019 

Resultado da Prova Objetiva e Redação: 23/08/2019 

Prazo para recurso da prova objetiva: 26/08/2019 a 27/08/2019 

Análise dos recursos da prova objetiva: 28/08/2019 

Publicação de edital com a relação definitiva dos candidatos 

habilitados após a etapa da prova de conhecimentos 

específicos: 

28/08/2019 

Reunião para esclarecimentos e que autoriza a campanha 29/08/2019 
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eleitoral: 

Publicação de edital no primeiro dia útil após a reunião será 

divulgada a lista definitiva dos candidatos habilitados 
30/08/2019 

Período da Propaganda Eleitoral 02/09/2019 à 04/10/2019 

Divulgação dos locais do processo de escolha: 02/09/2019 

Data do processo de escolha unificado: 06/10/2019 

Divulgação do resultado: 06/10/2019 

Formação inicial 04/11/2019 à 07/11/2019 

Diplomação: 28/11/2019 

Posse: 10/01/2020 

 
 


