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LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 

LIQUIGÁS/PSP - 02/2018 

ANEXO IV - CRONOGRAMA 

 

EVENTOS BÁSICOS                       DATAS 

Inscrições. 11/09 a 01/10/2018  

Solicitação de inscrição com isenção do valor da mesma. 11 a 18/09/2018 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição. 24/09/2018 

Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição indeferida. 24 e 25/09/2018 

Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição deferida, após 
recurso. 

28/09/2018 

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 14/11/2018 

Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, cargo/polo de trabalho ou cargo/localidade, 
vagas reservadas ou condição especial para realização de provas. 

14 e 16/11/2018 

Aplicação das provas objetivas para todos os cargos e da prova discursiva exclusivamente para o cargo de Profissional 
Júnior - Direito.  

18/11/2018 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 19/11/2018 

Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou gabaritos divulgados. 19 e 20/11/2018 

Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da 
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 

19 a 21/11/2018 

Divulgação dos resultados das notas das provas objetivas para todos os cargos, das notas da prova discursiva 

exclusivamente para o cargo de Profissional Júnior - Direito e convocação para o Exame de Capacitação Física 

exclusivamente para os cargos de Ajudante de Carga/Descarga I e de Oficial de Produção I. 

18/12/2018 

Vista e pedidos de revisão das notas da prova discursiva para o cargo de Profissional Júnior - Direito no site da 
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 

18 e 19/12/2018 

Exame de Capacitação Física apenas para os cargos de Ajudante de Carga/Descarga I e de Oficial de Produção I. 12 e 13/01/2019 

Divulgação dos resultados do Exame de Capacitação Física apenas para os cargos de Ajudante de Carga/Descarga I e 
de Oficial de Produção I. 

22/01/2019 

Interposição de eventuais pedidos de revisão do resultado do Exame de Capacitação Física apenas para os cargos de 
Ajudante de Carga/Descarga I e de Oficial de Produção I. 

22 e 23/01/2019 

Divulgação dos resultados preliminares e convocação dos candidatos que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as).   29/01/2019 

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas 
pretas ou pardas. 

02/02/2019 

Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas 
para pessoas pretas ou pardas. 

07/02/2019 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por 
candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas. 

07 e 08/02/2019 

Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 14/02/2019 

Divulgação e homologação dos resultados finais 21/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


