DATA

ANEXO VII – CRONOGRAMA DE DATAS
HORÁRIO
ATIVIDADE
Publicação do Ato Convocatório
Divulgação no site www.agbpeixevivo.org.br, www.ana.gov.br
e jornais de grande circulação em Belo Horizonte/MG, Bom
Jesus da Lapa/BA e Estado da Bahia

terça-feira, 28 de outubro de 2014

10h00

sexta-feira, 31 de outubro de 2014

17h00

Encerramento do prazo para impugnações de condições
estabelecidas no Ato Convocatório

sexta-feira, 14 de novembro de 2014

10h00

Inicio das inscrições e abertura do prazo para
requerimento de isenção de taxas.

segunda-feira, 17 de novembro de 2014

17h00

Encerramento do prazo para requerimento de isenção de
taxa de inscrição

quinta-feira, 27 de novembro de 2014

17h00

Publicação da relação de isenções de taxas de inscrição

sexta-feira, 28 de novembro de 2014

17h00

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES

domingo, 7 de dezembro de 2014

17h00

Publicação da relação de candidatos inscritos e estatística
candidatos x vagas
Divulgação do local e horário das provas

quarta-feira, 10 de dezembro de 2014

17h00

Encerramento do prazo de Recurso sobre o deferimento e/ou
indeferimento de inscrições

domingo, 14 de dezembro de 2014

A DEFINIR

REALIZAÇÃO DAS PROVAS - DOMINGO

segunda-feira, 15 de dezembro de 2014

17h00

Divulgação do gabarito das provas

quinta-feira, 18 de dezembro de 2014

10h00

Encerramento do prazo para protocolo ou envio de recursos
sobre as questões da prova

quinta-feira, 15 de janeiro de 2015

17h00

terça-feira, 20 de janeiro de 2015

terça-feira, 20 de janeiro de 2015

17h00

10h00

Publicação do resultado do julgamento dos recursos
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO
Encerramento do prazo de recursos sobre o resultado
provisório
Inicio do prazo para protocolo ou envio dos documentos
relativos a títulos e experiências profissionais para os cargos
previstos no anexo I do Ato Convocatório.
SOMENTE CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA
ESCRITA

terça-feira, 27 de janeiro de 2015

17h00

Encerramento do prazo para protocolo/envio de documentos
comprobatórios de experiências e títulos, conforme anexo IV
Ato Convocatório

Segunda -feira, 09 de fevereiro de
2015

17h00

Publicação do resultado do julgamento dos documentos
relativos aos títulos e experiências profissionais.

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

17h00

Encerramento do prazo de recursos sobre o julgamento dos
títulos e experiência profissional.

Sexta -feira, 20 de fevereiro de 2015

17h00

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

