SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS – SEGPLAN/GO
CONCURSO PÚBLICO COM VISTAS AO PROVIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) VAGAS, SENDO 220 (DUZENTOS E VINTE) VAGAS PARA O
CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO E 280 (DUZENTOS E OITENTA) VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL
SUBSTITUTO, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5

ATIVIDADE
Publicação de edital de abertura
Prazo para impugnação do edital
Divulgação do julgamento das impugnações ao edital de abertura
Período de solicitação de inscrição / de solicitação de isenção de taxa:
Upload da declaração para isenção de taxa até o dia 31/8/2016
Upload do laudo para atendimento especial e para concorrer como PCD até o dia 31/8/2016
Pagamento até o dia 20/9/2016
Divulgação do resultado provisório da isenção da taxa

6

Link para verificação do motivo do indeferimento da solicitação da isenção

7

Prazo para envio de recursos contra o resultado da isenção da taxa e
complementação/correção da documentação – Upload
Divulgação das relações provisórias de atendimento especial deferido e de candidatos
deferidos para concorrer como portadores de deficiência
Link para verificação do motivo do indeferimento do atendimento especial deferido e de
candidatos deferidos para concorrer como portadores de deficiência
Prazo para envio de recursos contra as relações provisórias de atendimento especial deferido e
de candidatos deferidos para concorrer como portadores de deficiência e
complementação/correção da documentação – Upload
Divulgação do resultado final da isenção da taxa
Divulgação das relações finais de atendimento especial deferido e de candidatos deferidos para
concorrer na condição de pessoa com deficiência
Divulgação do edital que informará sobre as provas objetivas e discursivas
Disponibilização do link de consulta individual dos locais da prova objetiva e discursiva
Aplicação das provas objetivas e discursivas

ITEM

1
2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
15

16 Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas
17 Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas
18 Divulgação do padrão preliminar de respostas das provas discursivas
19 Prazo para entrega de recursos contra o padrão de respostas da prova discursiva
final da prova objetiva, divulgação do padrão definitivo de respostas das provas
20 Resultado
discursivas e resultado provisório da discursiva
21 Prazo para entrega de recursos contra o resultado provisório da prova discursiva
22 Disponibilização da imagem da folha de resposta dos candidatos não eliminados no concurso
23 Resultado final da prova discursiva e convocação para avaliação médica
24 Realização da avaliação médica e entrega de exames
25 Resultado provisório da avaliação médica

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Prazo para entrega de recursos contra o resultado provisório da avaliação médica, e
complementação/correção dos exames – Upload
Resultado final da avaliação médica e convocação para aptidão física
Aplicação da aptidão física
Resultado provisório da aptidão física
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da aptidão física
Resultado final da aptidão física, convocação para a avaliação psicológica (todos os cargos) e
para a prova prática de digitação (somente Escrivão)
Aplicação da avaliação psicológica – Todos os cargos
Aplicação da prova de digitação – Escrivão
Resultado provisório da avaliação psicológica e da prova de digitação
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da prova de digitação

DATAS PROVÁVEIS
1/8/2016
2 a 4/8/2016
10/8/2016
11 a 31/8/2016
9/9/2016
10 e 11/9/2016
(sábado e domingo)

10 e 11/9/2016
(sábado e domingo)

20/9/2016
21 e 22/9/2016
21 e 22/9/2016
19/9/2016
29/9/2016
5/10/2016
10/10/2016
16/10/2016
1º dia útil após aplicação
das provas
17/10/2016
18 e 19/10/2016
18/10/2016
19 e 20/10/2016
9/11/2016
10 e 11/11/2016
18/11/2016
30/11/2016
17 e 18/12/2016
4/1/2017
16 e 17/1/2017
30/1/2017
4 e 5/2/2017
15/2/2017
16 e 17/2/2017
27/2/2017
5/3/2017
12/3/2017
21/3/2017
22 e 23/3/2017

ITEM

ATIVIDADE

DATAS PROVÁVEIS
22 e 23/3/2017
26/3/2017
27 e 28/3/2017

36 Prazo para agendamento para sessão de conhecimento
37 Sessão de conhecimento
38 Prazo para entrega de recursos contra o resultado da avaliação psicológica
Resultado final da avaliação psicológica (todos os cargos), da prova de digitação (Escrivão),

39 convocação para a investigação social, para o preenchimento da FIC (Todos os cargos) e para a
40
41
42
43
44
45
46

perícia médica
Período de preenchimento da FIC – CEBRASPE
Período para entrega da documentação para avaliação da vida pregressa – SEGPLAN
Realização da perícia médica
Relação provisória dos candidatos não eliminados no preenchimento da FIC, da avaliação da
vida pregressa e da perícia médica
Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento do preenchimento da FIC, contra o
resultado provisório da avaliação da vida pregressa e da perícia médica
Relação final dos candidatos não eliminados no preenchimento da FIC, da investigação social,
da perícia médica
Resultado final do concurso

10/4/2017
11 a 17/4/2017
11 a 17/4/2017
16/4/2017
3/5/2017
4 e 5/5/2017
23/5/2017
23/5/2017

O cronograma de execução do concurso será estabelecido por acordo entre as partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos
no cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.

Brasília/DF, 28 de julho de 2016.
Cronograma válido até a data de divulgação do edital de abertura prevista no item 5, e de acordo com a viabilidade Logística e Acadêmica para
a data prevista para aplicação das provas no item 22.

Paulo Henrique Portela de Carvalho
Diretor-Geral

