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ANEXO VI – CRONOGRAMA (SUJEITO A ALTERAÇÕES) 

 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 
Publicação do Edital do Concurso Público 23/10/2020 

Período de inscrições pela internet, através do site: www.integribrasil.com.br 23/10 a 09/11/2020 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição 23/10 a 26/10/2020 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 28/10/2020 

Último dia para postagem do laudo médico dos candidatos inscritos para as cotas das pessoas com 
necessidades especiais e condições especiais para o dia de prova 

Até o último dia de inscrição 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 10/11/2020 

Publicação do Edital de Homologação das Inscrições, Relação de Inscritos, Relação de Inscritos PCD e 
Convocação para as Provas Teórico-Objetiva, Prova Dissertativa e de Entrega de Títulos (apenas para os 
cargos de professor). 

27/11/2020 

Aplicação da Prova Teórico-Objetiva, Prova Dissertativa e Entrega de Títulos (apenas para os 
cargos de professor) 

13/12/2020 

Ato Público de Correção dos Gabaritos 14/12/2020 

Publicação do Gabarito Oficial e Resultado Preliminar da Prova Teórico-Objetiva 14/12/2020 

Período de disponibilização da Prova Teórico-Objetiva através do Painel do Candidato para vistas à 
possíveis recursos 

14 a 17/12/2020 

Período reservado à possíveis Recursos contra: Aplicação das Provas; Alternativas constantes do Gabarito 
Oficial; e Resultado Preliminar das Provas Teórico-Objetiva. 

14 a 17/12/2020 

* Publicação do resultado de eventuais pedidos de Análise de Jurados, como critério de desempate. 
* Correção dos dados cadastrais eventualmente requisitados e constantes da Ata de Presença na prova 
teórico-objetiva.  
* Publicação do Resultado da análise de recursos do Resultado Preliminar; e ainda: 

 Publicação Resultado Oficial da Prova Teórico-Objetiva; 

 Classificação Oficial após análise dos recursos; 

 Contagem de Pontos pela entrega de Títulos aos habilitados na prova teórico-objetiva (apenas 
para os cargos de professor).  

18/01/2021 
*prazo estimado, dependendo 

da quantidade de recursos 

Resultado da Correção da Prova Dissertativa (apenas aos cargos der professor) e abertura do prazo de 
recursos de 03 dias 

18/01/2021 

Convocação para a Prova Prática  20/01/2021 

Publicação do Resultado Oficial e Classificação Final (dos cargos sem a exigência da Prova Prática e ou 
Dissertativa) 

25/01/2021 

Respostas dos Recursos da Prova Dissertativa (*estimado: a depender da quantidade de recursos) 27/01/2021 

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS SEM A EXIGÊNCIA DE PROVA PRÁTICA E OU DISSERTATIVA 28/01/2021 

Aplicação da Prova Prática * Estimado podendo ser antecipado, a depender do número de inscritos. 31/01/2021 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Prática 07/02/2021 

Período de Recurso do Resultado Preliminar da Prova Prática 07/02 a 10/02/2021 

Publicação do Resultado Oficial e Classificação Final dos cargos de Professor e Operador de Maquinas. 18/02/2021 

Homologação do Concurso Público para os cargos de Professor e Operador de Maquinas. 22/02/2021 

Convocação para Sorteio Público de Desempate (se necessário) No dia da convocação para 
nomeação Resultado do Sorteio Público de Desempate (se necessário) 

Declaração de Comparecimento na realização das Provas *Caso o candidato necessite. 
Deverá ser solicitada no dia da 

realização da Prova. 

 

IMPORTANTE: 

1. Todas as publicações serão divulgadas até às 23h59min, da data estipulada neste Cronograma, no site 
www.integribrasil.com.br; 

2. O Cronograma de Execução do Concurso Público poderá ser alterado a qualquer momento, havendo justificadas 
razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em razão de alguma 
alteração, sendo dada publicidade caso venha a ocorrer; 

3. As datas de prova poderão ser alteradas em virtude de retificação no decorrer do prazo de inscrições ou caso se 
verifique a impossibilidade de realização das provas no mesmo dia. 

4. Os candidatos que eventualmente necessitarem de Declaração de Comparecimento na Provas, deverá solicitar e 
já obter a declaração exclusivamente no dia e no período respectivo de sua prova.  

 

http://www.integribrasil.com.br/

