
 

 EDITAL 82/2018 - EDITAL ESPECÍFICO 05/2019 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DOS 

CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO - CAMPUS SANTA LUZIA 

 

CRONOGRAMA – RETIFICAÇÃO 01 
 

Área: Design de Ambientes / Interiores 

 

Onde se lê: 

a partir do dia 21/03/2019   
Divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva e 

da nota preliminar da Prova Objetiva. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do gabarito 

preliminar da prova 

objetiva. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra nota preliminar da Prova 

Objetiva. 

a partir do dia 27/03/2019    Nota definitiva da Prova Objetiva. 

a partir do dia 03/04/2019   
Divulgação do resultado preliminar da Prova 

Dissertativa. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do gabarito 

preliminar da prova 

objetiva. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da Prova 

Dissertativa. 

a partir do dia 09/04/2019   
Divulgação do resultado definitivo da prova dissertativa 

e Convocação para a Prova de Desempenho. 

22/04/2019 
8h / Sala Multimeios 

- Bloco C 
Sorteio do tema da prova de Desempenho Didático. 

23/04/2019 
8h30min / Sala 

Multimeios -Bloco C 

Sorteio da ordem de apresentação da prova de 

Desempenho Didático, Início das provas de 

Desempenho Didático e entrega de Títulos. 

a partir do dia 29/04/2019   
Divulgação do resultado preliminar da prova de 

Desempenho Didático. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do gabarito 

preliminar da prova 

objetiva. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da prova 

de Desempenho Didático. 

a partir do dia 06/05/2019   

Divulgação do resultado definitivo da  prova de 

Desempenho Didático e do resultado preliminar da 

prova de Títulos. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do gabarito 

preliminar da prova 

objetiva. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da Prova 

de Títulos. 

a partir do dia 13/05/2019   
Divulgação do resultado definitivo da prova de Títulos. 

Homologação do Resultado Final do Concurso. 

 
 
  

 



 

Leia-se: 

DATA HORÁRIO/LOCAL PROCEDIMENTO 

a partir do dia 21/03/2019   
Divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva e 

da nota preliminar da Prova Objetiva. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação da nota 

preliminar da prova 

objetiva. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra nota preliminar da Prova 

Objetiva. 

a partir do dia 27/03/2019    Nota definitiva da Prova Objetiva. 

a partir do dia 03/04/2019   
Divulgação do resultado preliminar da Prova 

Dissertativa. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do resultado 

preliminar da prova 

dissertativa. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da Prova 

Dissertativa. 

a partir do dia 09/04/2019   
Divulgação do resultado definitivo da prova dissertativa 

e Convocação para a Prova de Desempenho. 

22/04/2019 
8h / Sala Multimeios 

- Bloco C 
Sorteio do tema da prova de Desempenho Didático. 

23/04/2019 
8h30min / Sala 

Multimeios -Bloco C 

Sorteio da ordem de apresentação da prova de 

Desempenho Didático, Início das provas de 

Desempenho Didático e entrega de Títulos. 

a partir do dia 29/04/2019   
Divulgação do resultado preliminar da prova de 

Desempenho Didático. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do resultado 

preliminar da prova de 

desempenho didático. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da prova 

de Desempenho Didático. 

a partir do dia 06/05/2019   

Divulgação do resultado definitivo da  prova de 

Desempenho Didático e do resultado preliminar da 

prova de Títulos. 

1º e 2º dia útil após a 

divulgação do resultado 

preliminar da prova de 

títulos. 

09h às 18h / Setor 

Gestão de Pessoas - 

Bloco C 

Prazo de recursos contra resultado preliminar da Prova 

de Títulos. 

a partir do dia 13/05/2019   
Divulgação do resultado definitivo da prova de Títulos. 

Homologação do Resultado Final do Concurso. 

 

OBS: Nenhuma data foi alterada, apenas houve ajustes relativo a recursos. No restante do 

cronograma não houve alterações. 

 

 

Santa Luzia, 25 de fevereiro de 2019. 

 


