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EDITAL Nº. 001/2014  - ADM  – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU/GO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE 

URUAÇU/GO 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

FASES DATA 

Período de inscrição  02/09 a 09/10/2014 

Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD  02/09 a 09/10/2014 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição  10/10/2014 

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição                                           02/09 a 05/09/2014 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 17/09/2014 

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 18/09 e 19/09/2014 

Resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição 23/09/2014 

Homologação das Inscrições  17/10/2014 

Recurso da homologação das inscrições 20/10 e 21/10/2014 

Homologação final das inscrições 22/10/2014 

Divulgação dos locais de provas objetivas 10/11/2014 

Aplicação das provas objetivas  30/11/2014 

Divulgação do gabarito das provas objetivas  01/12/2014 

Recurso da divulgação do gabarito das provas objetivas 02/12 e 03/12/2014 

Resultado preliminar das provas objetivas  15/12/2014 

Recurso do resultado preliminar das provas objetivas 16 e 17/12/2014 

Resultado definitivo das provas objetivas  19/12/2014 

NÍVEL MÉDIO 

FASES DATA 

Período de inscrição  02/09 a 09/10/2014 

Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD  02/09 a 09/10/2014 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição  10/10/2014 

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição                                           02/09 a 05/09/2014 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 17/09/2014 

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 18/09 e 19/09/2014 

Resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição 23/09/2014 

Homologação das Inscrições  17/10/2014 

Recurso da homologação das inscrições 20/10 e 21/10/2014 

Homologação final das inscrições 22/10/2014 

Divulgação dos locais de provas objetivas 10/11/2014 

Aplicação das provas objetivas  30/11/2014 

Divulgação do gabarito das provas objetivas  01/12/2014 

Recurso da divulgação do gabarito das provas objetivas 02/12 e 03/12/2014 

Resultado preliminar das provas objetivas  15/12/2014 

Recurso do resultado preliminar das provas objetivas 16 e 17/12/2014 

Resultado definitivo das provas objetivas  19/12/2014 

NÍVEL SUPERIOR 

FASES DATA 

Período de inscrição  02/09 a 09/10/2014 
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Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD  02/09 a 09/10/2014 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição  10/10/2014 

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição                                           02/09 a 05/09/2014 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 17/09/2014 

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição 18/09 e 19/09/2014 

Resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição 23/09/2014 

Homologação das Inscrições  17/10/2014 

Recurso da homologação das inscrições 20/10 e 21/10/2014 

Homologação final das inscrições 22/10/2014 

Divulgação dos locais de provas objetiva e discursiva 10/11/2014 

Aplicação das provas objetivas  30/11/2014 

Divulgação do gabarito das provas objetivas  01/12/2014 

Recurso da divulgação do gabarito das provas objetivas 02/12 e 03/12/2014 

Resultado preliminar das provas objetivas  15/12/2014 

Recurso do resultado preliminar das provas objetivas 16 e 17/12/2014 

Resultado definitivo das provas objetivas  19/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


