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ANEXO IV - CRONOGRAMA  

 

                                                                     EVENTOS BÁSICOS                             DATAS 

Inscrições. 26/01 a 22/02/2016 

Solicitação de inscrição com isenção do valor da mesma. 26/01 a 22/02/2016 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição. 29/02/2016 

Prazo para recurso dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição indeferida. 29/02 e 01/03/2016 

Divulgação da relação de candidatos que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição deferida, após contestação. 07/03/2016 

Prazo para pagamento do valor de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido. 07 e 08/03/2016 

Listagem preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência (não corresponde ao parecer da 
equipe multiprofissional). 

14/03/2016 

Prazo para contestação dos candidatos não considerados inscritos como pessoas com deficiência. 14 e 15/03/2016 

Divulgação da relação de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência, após contestação. 28/03/2016 

Obtenção do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 16 a 22/05/2016 

Atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais das provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para 
realização das provas. 

16 a 21/05/2016 

Aplicação das provas objetivas. 22/05/2016 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 24/05/2016 

Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. 24 e 25/05/2016 

Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 
23 a 25/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas 
com deficiência. 

09/06/2016 

Interposição de eventuais recursos contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos 
médicos enviados pelas pessoas com deficiência. 

09 e 10/06/2016 

Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 28 a 30/06/2016 

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta aos candidatos.  07 e 08/07/2016 

Resultado dos recursos aos gabaritos das provas objetivas (com fundamentação do motivo do indeferimento). 14/07/2016 

Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com 
deficiência. 

14/07/2016 

Divulgação do resultado final. 14/07/2016 
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