
    PREFEITURA DO

RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 07/12/2019

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Período  para  solicitação  de  Isenção  da  Taxa  de
Inscrição - Doador de Sangue.

das 09h do dia 09/12/2019 até as 23h59min do dia
16/12/2019

Prazo para envio da documentação referente a isenção
da Taxa de Inscrição. 

das 09h do dia 09/12/2019 até as 23h59min do dia
17/12/2019

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção
da taxa de inscrição.

20/12/2019

Período  para  recurso  contra  o  indeferimento  da
solicitação de isenção da taxa de inscrição.

das 0h00min do dia 23/12/2019 às 23h59min do dia
24/12/2019 e das 0h00min do dia 26/12/2019 às

23h59min do dia 26/12/2019

Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da
taxa de inscrição pós-recurso.

31/12/2019

DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Período para solicitação de inscrição.
das 09h do dia 09/12/2019 até as 23h59min do dia

13/01/2020

Período para pagamento da taxa de inscrição. 09/12/2019 à 14/01/2020

Período para anexar o laudo médico (candidato PcD e/
ou condição especial para prova).

das 09h do dia 09/12/2019 até as 23h59min do dia
14/01/2020

Divulgação do deferimento das inscrições. 20/01/2020

Período  para  recurso  contra  o  indeferimento  da
inscrição.

das 0h00min do dia 21/01/2020 às 23h59min do dia
23/01/2020

Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso. 28/01/2020

DA PROVA OBJETIVA

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Divulgação do horário e local da prova – CARTÃO DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

13/02/2020

APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 01 de março de 2020

Divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s)
de questões.

01/03/2020
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Período para recurso contra o Gabarito Preliminar.
das 0h00min do dia 02/03/2020 às 23h59min do dia

04/03/2020

Divulgação  do  Edital  de  Pareceres  dos  Recursos
Deferidos  contra  o  Gabarito  Preliminar,  do  Gabarito
pós-recursos,  das  folhas  de  respostas  da  Prova
Objetiva e do Resultado da Prova Objetiva – Preliminar.

13/03/2020

Período  para  recurso  contra  o  resultado  da  Prova
Objetiva – Preliminar.

das 0h00min do dia 16/03/2020 às 23h59min do dia
18/03/2020

Divulgação  do  resultado  da  Prova  Objetiva  -  Pós-
recursos  e  do  Gabarito  Definitivo  (resultado  e
classificação apenas será divulgado após a conclusão
de todas as fases).

25/03/2020

DA PROVA DE TÍTULOS

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Convocação dos candidatos habilitados para a Prova
de Títulos (conforme previsto no subitem 12.1 do Edital
de Abertura).

25/03/2020

Período  para  preenchimento  do  Formulário  de
Cadastro de Títulos.

das 14h do dia 25/03/2020 às 23h do dia 30/03/2020

Período para postagem dos documentos pertinentes à
Prova de Títulos.

25/03/2020 à 31/03/2020

Divulgação  do  Resultado  Preliminar  da  Prova  de
Títulos.

27/04/2020

Período para recurso contra o resultado da Prova de
Títulos.

das 0h00min do dia 28/04/2020 às 23h59min do dia
30/04/2020

Divulgação  do  resultado  da  Prova  de  Títulos  Pós-
recurso.

08/05/2020

CURSO INTRODUTÓRIO

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Convocação  dos  candidatos  habilitados  para  a
matrícula no curso introdutório (conforme previstos nos
subitens 13.1 e 13.3 do Edital de Abertura).

Obs.  Horário  e Local  para a Matrícula  e para o Curso,
serão informados em Edital específico.

25/03/2020

Período de matrícula. 26/03/2020 à 31/03/2020

Início das aulas. 13/04/2020

Término das aulas. 17/04/2020

Convocação dos candidatos habilitados para a prova
do curso.

24/04/2020

Aplicação da Prova do Curso. 30/04/2020

DO RESULTADO FINAL (todos os cargos)

EVENTO DATAS/HORÁRIOS

Divulgação do resultado preliminar da prova do curso
introdutório, do resultado preliminar e classificação dos
candidatos.

11/05/2020

Período para recurso contra o resultado preliminar da
prova  do  curso  introdutório  e  do  resultado  e
classificação.

das 0h00min do dia 12/05/2020 às 23h59min do dia
14/05/2020
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Divulgação  do  resultado  final  e  classificação  pós-
recurso.

21/05/2020
Divulgação  da  HOMOLOGAÇÃO do  resultado  final  e
classificação.

Obs. Será observado o horário oficial de Brasília/DF.

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao
concurso, podendo as datas sofrer alterações, conforme necessidades da comissão especial e da
comissão organizadora do concurso.

Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site do Instituto AOCP, no endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br  .  
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