Na pagina 01
Onde se lê
1.1.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento em caráter
temporário para formação de cadastro reserva, de acordo com a tabela de
cargos abaixo que vierem a vagar no prazo de validade do Processo Seletivo,
que é para o exercício de 2018, prorrogável por mais um ano, em caso de
interesse público.

Lia-se
1.1.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento em caráter
temporário para formação de cadastro reserva, de acordo com a tabela de
cargos abaixo que vierem a vagar no prazo de validade do Processo Seletivo,
que é para o exercício de 2019, prorrogável por mais um ano, em caso de
interesse público.

Na pagina 48 Anexo IV
Onde se lê
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias

Data
26/11/2018
27/11/2018
a
11/12/2018
Período de inscrições exclusivamente via internet
27/11/2018
a
11/11/2018
até
às
12h00min (meio dia)
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
13/11/2018
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo 11/11/2018
até
as
médico dos candidatos que optarem por vagas para 23h59min:59seg
pessoas portadoras de deficiência física e solicitar
condição especial para realização da prova, inclusive
mãe nutriz.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 17/12/2018
todos os cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da 17 a 18/01/2018
divulgação das inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das 20/12/2018
inscrições e dos locais de provas.
Aplicação das provas objetivas
23/12/2018 vespertino

Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das
provas objetivas escritas
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar
da prova objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo das provas
objetivas escritas
Divulgação da classificação preliminar da prova
objetiva escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova
objetiva escrita.
Divulgação e Homologação da classificação final da
prova escrita.

23/12/2018 a partir das
21h00min
23 a 26/01/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12 a 03/01/2018
04/01/2018

Leia- se
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias

Data
27/11/2018
27/11/2018
a
05/12/2018
Período de inscrições exclusivamente via internet
27/11/2018
a
11/12/2018
até
às
12h00min (meio dia)
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
13/12/2018
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo 11/12/2018
até
às
médico dos candidatos que optarem por vagas para 23h59min: 59seg
pessoas portadoras de deficiência física e solicitar
condição especial para realização da prova, inclusive
mãe nutriz.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 17/12/2018
todos os cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação 17 e 18/12/2018
das inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das 20/12/2018
inscrições e dos locais de provas.
Aplicação das provas objetivas
23/12/2018 vespertino
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das 23/12/2018 a partir das
provas objetivas escritas
21h00min
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar 23 a 26/12/2018
da prova objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo das provas 31/12/2018
objetivas escritas
Divulgação da classificação preliminar da prova 31/12/2018
objetiva escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova 31/12/2018
a

objetiva escrita.
03/01/2019
Divulgação e Homologação da classificação final da 04/01/2019
prova escrita.

