
ANEXO III 
CRONOGRAMA ATUALIZADO EM 15/12/2016

Publicação do Edital 30/08/2016

Publicação do Conteúdo Programático e da Banca 
Examinadora

Até 10/10/2016

Inscrições 10/10/2016 a 10/11/2016

Pedidos de isenção da taxa de inscrição 10/10/2016 até 20/10/2016

Resultado parcial dos pedidos de isenção 26/10/2016

Período para recurso dos (as) candidatos (as) que tiveram a 
solicitação de isenção do valor de inscrição indeferido

48 horas após a divulgação do resultado 
parcial

Divulgação do resultado final da solicitação da isenção 30/10/2016

Período de solicitação de condições especiais para provas 
(PNE e Lactantes)

10/10/2016 a 10/11/2016

Último dia para pagamento da GRU 11/11/2016

Divulgação da homologação das inscrições 24/11/2016

Liberação do comprovante definitivo de inscrição, com 
locais, horários e salas de realização da Prova Objetiva.

24/11/2016

Prova Objetiva 11/12/2016

Divulgação do gabarito 11/12/2016

Prazo para recurso Administrativo em relação à Aplicação 
das Provas e ao gabarito

48 horas após as provas e à 
divulgação do gabarito

Resultado Parcial da Prova Objetiva A partir do dia 04/01/2017

Prazo para recurso em relação ao resultado da Prova 
Objetiva

48 horas após a divulgação do 
resultado parcial

Resultado Final da Prova Objetiva A partir do dia 10/01/2017

Publicação da lista com os candidatos convocados para 
entrevista de aferição da autodeclaração de pretos ou pardos

A partir do dia 10/01/2017

Divulgação da data da entrevista A partir do dia 11/01/2017

Resultado da entrevista Data a ser divulgada

Período para interpor recurso contra o resultado da 
entrevista

48 horas após a divulgação do 
resultado

Resultado final Data a ser divulgada

Período para interpor recurso contra o resultado final 
(somatória)

48 horas após a divulgação do 
resultado final

Resultado final após recursos Data a ser divulgada

Homologação do Concurso Data a ser divulgada

Obs.:1 As datas acima discriminadas poderão sofrer modificações em função de alterações ou por
dificuldades enfrentadas pelo IFSULDEMINAS para manutenção dessas datas.
Obs.: 2 O Cronograma do cargo de Contador será publicado em arquivo separado.


