
  

  

  

CRONOGRAMA E INFORMATIVO SOBRE RESULTADO DE RECURSOS  

  

Conforme o EDITAL 001/2019 que regulamenta nova data e horário de provas, publicado no site 
da CONSEP no dia 01 de Fevereiro, o resultado final do concurso será divulgado seguindo o 
cronograma a seguir, que já consta no referido EDITAL.  
  

A banca entendeu melhor antecipar exclusivamente o resultado de alguns recursos contra o 
gabarito preliminar, tendo em vista a grande quantidade de solicitações. No entanto, o prazo 
para o recebimento dos recursos segue o cronograma, não sendo mais aceitos.  
  

A CONSEP informa que será publicada posteriormente uma nova lista com o resultado dos 
recursos contra o gabarito preliminar, seguindo a data indicada no cronograma, dia 08 de Março 
de 2019.   
  

  

ATIVIDADE  DATA  

07. Publicação com os locais de provas.  04.02.2019  

08. Aplicação das provas Objetivas.  10.02.2019  

17.02.2019  

09. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar).  18.02.2019  

10. Prazo para Interposição de recursos contra os gabaritos da Provas 

Objetivas.  

20.02.2019  

11. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 

gabaritos das provas Objetivas.  

08.03.2019  

12. Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas  11.03.2019  

13. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas (preliminar)  12.03.2019  

14. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da prova 

objetiva   

14.03.2019  

15. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a 

pontuação da prova objetiva   

18.03.2019  

16. Divulgação da relação dos aprovados e classificados (exceto 

Professores e Guarda Municipal)   

18.03.2019  

17.  Divulgação da relação dos classificados para os cargos de Professores 

e Guarda Municipal  

18.03.2019  

18. Data para entrega dos Títulos (exclusivamente para os candidatos 

aos cargos de Professores)  

22.03.2019  

19. Data para a Prova de Aptidão Física (exclusivamente para os 

candidatos aos cargos de Guarda Municipal)  

22.03.2019  

18. Divulgação do Resultado das Provas de Títulos e de Aptidão Física  27.03.2019  

19. Prazo para interposição de Recursos contra a prova de Títulos e 

Aptidão Física  

29.03.2019  



20. Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de Títulos e de Aptidão 

Física  

02.04.2019  

21. Divulgação do Resultado Final do Concurso (prova Objetiva,  de Títulos 

e Aptidão Física)  

03.04.2019  
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