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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO DE BOCAINA DE 

MINAS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 – AGENTES ACS E ACE 

 
ANEXO II 

 
DATA EVENTOS 

De 18/01/2019 a 07/02/2019 Período de Inscrições; 

De 18/01/2019 a 30/01/2019 Período de solicitação da isenção da taxa de inscrição; 

30/01/2019 
Último dia para comprovar os requisitos para isenção (Decreto Federal 
6593/08); 

 
 

31/01/2019 
 

- Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência; 
- Último dia para o candidato que necessitar de qualquer tipo de condição 
especial para realização das provas e/ou tempo adicional para a prova; 
- Último dia para a pessoa que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL, solicitar 
pelo email contato@fidesconcursos.com.br 

01/02/2019 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição; 

De 01/02/2019 a 04/02/2019 Período para interposição de recursos das isenções; 

05/02/2019 
Divulgação do resultado dos recursos de isenção da taxa de inscrição  

08/02/2019 Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 

11/02/2019 Divulgação da homologação das inscrições 

De 12/02/2019 a 14/02/2019 Período para interposição de recursos das inscrições 

15/02/2019 
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições e divulga local e horário da 
Prova Objetiva 

24/02/2019 Aplicação da Prova Objetiva 

25/02/2019 Divulgação do Gabarito Preliminar 

De 25/02/2019 a 27/02/2019 
Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova 
Padrão 

28/02/2019 Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da Prova Objetiva 

De 28/02/2019 a 02/03/2019 Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva 

04/03/2019 Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva 

04/03/2019 Divulgação da Classificação Preliminar 

De 04/03/2019 a 06/03/2019 Período para interposição de recursos da Classificação Preliminar 

07/03/2019 
Divulgação do resultado dos recursos da Classificação Preliminar e Classificação 
Final 

08/03/2019 Homologação Final 
#Todos os Atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Público serão objeto de publicação junto ao Quadro 

Mural da Prefeitura Municipal, nos sites www.fidesconcursos.com.br e www.bocainademinas.mg.gov.br, O 

cronograma de execução e extrato do edital, serão veiculados no “Jornal Panorama” e “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - DOE/MG”. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, os comunicados e os 

editais referentes ao andamento deste Concurso Público, divulgados nos sites acima mencionados. 
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