
 

EDITAL Nº 067/2018 – CCP – IFMS 
 

ANEXO I - CRONOGRAMA 
 
O Concurso Público será realizado no horário de Mato Grosso do Sul em conformidade com o                
seguinte cronograma: 

EVENTO DATA 
Publicação do Edital com o conteúdo programático 12/09/2018 
Impugnação ao edital 13 e 14/09/2018 
Período de Inscrição 21/09 a 14/10/2018 
Inscrições de candidatos que não possuem acesso à internet 21/09 a 05/10/2018 
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 21/09 a 25/09/2018 
Período de solicitação de atendimento especial 21/09 a 14/10/2018 
Divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de            
inscrição 02/10/2018 

Prazo para recurso em face do indeferimento da isenção 03 e 04/10/2018 
Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição           
após recurso 05/10/2018 

Data final para o pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU 15/10/2018 
Publicação das inscrições homologadas e resultado da solicitação de         
atendimento especial 23/10/2018 

Prazo para recurso em face das inscrições homologadas e indeferimento do           
atendimento especial 24 e 25/10/2018 

Divulgação das inscrições homologadas após recurso  31/10/2018 
Divulgação dos locais de realização da prova objetiva 11/01/2019 
Data provável da prova objetiva 20/01/2019 
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 21/01/2019 
Interposição de recursos contra questões e gabarito preliminar da prova          
objetiva 22 e 23/01/2019 

Resposta dos recursos contra questões e divulgação do gabarito definitivo da           
prova objetiva 12/02/2019 

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva 12/02/2019 
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 13 e 14/02/2019 
Resposta dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 21/02/2019 
Convocação dos candidatos para a Comissão de Heteroidentificação das         
vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos.  21/02/2019 

Aferição pela Comissão de Heteroidentificação das vagas reservadas aos         
candidatos pretos e pardos.  

26/02/2019 a 
1º/03/2019 

Resultado preliminar da aferição das vagas reservadas aos candidatos pretos          
e pardos. 12/03/2019 

Prazo para recursos contra o resultado da Comissão de Heteroidentificação. 13 e 14/03/2019 
Resultado final da Comissão de Heteroidentificação após análise dos         
recursos. 20/03/2019 

Divulgação e homologação do resultado final 22/03/2019 
 

 


