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DATA EVENTO 

02 de maio a 18 de junho 
de 2019 

Prazo para inscrições 
 

19 de junho de 2019. Prazo para a deliberação da CEE acerca das 
inscrições, bem como notificação dos candidatos com 
inscrição não homologada 

24 de junho a 25 de junho 
de 2019 

Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos 

26 de junho de 2019 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE, bem 
como conseqüente notificação dos candidatos 
recorrentes 

27 de junho a 28 de junho 
de 2019 

Prazo para apresentação de recurso pelos 
candidatos perante o COMDICA 

01 de julho a 02 de julho 
de 2019 

Prazo para julgamento pelo COMDICA 

03 de julho de 2019 Prazo para a publicação de Edital com inscrições 
homologadas 

04 de julho a 05 de julho 
de 2019 

Prazo para impugnação das inscrições 

08 de julho de 2019 Prazo para a notificação dos candidatos impugnados 

09 de julho a 10 de julho 
de 2019 

Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos 

11 de julho a 12 de julho 
de 2019 

Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 
 

15 de julho de 2019 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

16 de julho a 17 de julho 
de 2019 

Prazo para apresentação de recurso pelos 
candidatos perante o COMDICA 

18 de julho de 2019 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

19 de julho de 2019 Prazo para a publicação de Edital com candidaturas 
registradas 

22 de julho de 2019, às 14 
horas 

Prazo para sorteio do número de cada candidato 

27 de julho de 2019 Avaliação Psicológica 

03 de agosto de 2019 Aplicação da Prova Escrita 

05 de agosto de 2019 
 

Leitura dos cartões de resposta e Identificação 
Pública do Resultado das provas 

05 de agosto de 2019, 
após 16 horas 

Divulgação dos Resultados da Prova Escrita 

06, 07 e 08 de agosto de 
2019 

Prazo para apresentação de recursos à prova escrita 

  09 de agosto de 2019 Prazo para análise dos recursos pela Banca 
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Examinadora 

12 de agosto de 2019 Divulgação das decisões acerca dos recursos 
eventualmente manejados 

17 de agosto de 2019 Realização da Avaliação Psicológica 

26 de agosto de 2019 Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica 

26 de agosto de 2019 Último dia para publicação da lista de mesários 

27 de agosto de 2019 Solicitação de entrevista devolutiva 

27 de agosto de 2019 Prazo para impugnação dos mesários 

28 de agosto de 2019 Entrevista Devolutiva 

28 de agosto de 2019 Prazo para julgamento das impugnações de 
mesários pela CEE 

29 de agosto de 2019 Publicação do Edital com a nominata definitiva de 
candidatos 

29 de agosto de 2019 Prazo para julgamento dos recursos quanto a 
impugnações pela CEE, com a conseqüente notificação 
dos candidatos recorrentes 

30 de agosto de 2019 a 02 
de setembro de 2019 

Prazo para interposição de recurso quanto à lista de 
mesários ao COMDICA  

02 de setembro de 2019 Início da Propaganda Eleitoral 

03 de setembro a 04 de 
setembro de 2019 

Prazo para julgamento e publicação definitiva da 
lista de mesários 

06 de setembro de 2019 
 

Prazo final para divulgação do local das eleições 

03 de outubro de 2019 Encerramento da propaganda eleitoral 

06 de outubro de 2019 Data das eleições 

07 de outubro de 2019 a 
10 de outubro de 2019  

Prazo para apresentação de recursos quanto a 
ocorrências e impugnações perante o COMDICA 

10 de outubro de 2019 Publicação do Edital com o resultado preliminar das 
eleições 

11 de outubro a 16 de 
outubro de 2019 

Prazo para julgamento dos recursos quanto a 
impugnações pelo COMDICA 

17de outubro a 22 de 
outubro de 2019 

Prazo para interposição de recurso ao COMDICA 
quanto ao resultado preliminar das eleições 

23 de outubro a 28 de 
outubro de 2019 

Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA 
quanto ao resultado preliminar das eleições 

31 de outubro de 2019 
 

Prazo para publicação do Edital com resultado 
definitivo das eleições 


