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PROJETO DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  

ESTADO DO PARANÁ  
  

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL   

Publicação do edital de abertura.  10/06/2020  

DA SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO   

Período para solicitação de isenção.                                                 10 dias  17/06/2020 à 27/06/2020  

Divulgação do deferimento da isenção.  29/06/2020  

Período para recurso contra o indeferimento da isenção.  30/06/2020 à 02/07/2020  

Divulgação do deferimento da isenção (pós-recurso).  08/07/2020  

INSCRIÇÃO   

Período para solicitação de inscrição.                                           96 dias  17/06/2020 à 20/09/2020  

Período para pagamento da taxa de inscrição.  17/06/2020 à 21/09/2020  

Período para postagem de laudo médico.  17/06/2020 à 20/09/2020  

Divulgação do deferimento da inscrição.  25/09/2020  

Período para recurso contra o indeferimento da inscrição.  28/09/2020 à 30/09/2020  

Divulgação do deferimento da inscrição (pós-recurso).  05/10/2020  

DA PROVA OBJETIVA   

Divulgação do horário e local da prova  21/01/2021  

Aplicação da prova objetiva  07/02/2021  

Publicação do gabarito preliminar  08/02/2021  

Período para recurso contra o gabarito preliminar.  09/02/2021 à 11/02/2021  

Divulgação do gabarito definitivo  02/03/2021  

Divulgação do parecer do recurso deferido contra o gabarito preliminar.  02/03/2021  

Divulgação do resultado da prova objetiva.  02/03/2021  

Período para recurso contra resultado da prova objetiva.  03/03/2021 à 05/03/2021  

Divulgação do resultado da prova objetiva (pós-recursos)  10/03/2021  

DA PROVA DE TÍTULOS   

Convocação para prova de títulos  10/03/2021  

Período para anexo dos títulos no formulário online  11/03/2021 à 18/03/2021  

Período para envio dos documentos comprobatórios (títulos anexados)  11/03/2021 à 19/03/2021  

Resultado da prova de títulos  06/04/2021  

Período para recurso contra o resultado da prova de títulos   07/04/2021 à 09/04/2021  

Divulgação do resultado da prova títulos (pós-recurso)  15/04/2021  

DA PROVA PRÁTICA   

Convocação dos candidatos classificados para a prova prática  10/03/2021  

Aplicação prova prática  21/03/2021  
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Divulgação do resultado provisório prova prática  30/03/2021  

Período para recurso contra o resultado prova prática  31/03/2021 à 02/04/2021  

Divulgação do resultado definitivo prova prática  15/04/2021  

DA CLASSIFICAÇÃO   

Resultado final e classificação  15/04/2021  

Período para recurso contra o resultado final e classificação  16/04/2021 à 20/04/2021  

Homologação do resultado final e classificação  27/04/2021  

PROJETO DE EXECUÇÃO  DIAS  

  
Até a data da prova objetiva as datas são certas divulgadas em Edital de Abertura. Porém, a partir do resultado da prova objetiva as datas não são 
divulgadas, tendo em vista que podemos antecipar resultados bem como prorrogar, por circunstâncias diversas. Se divulgarmos estas datas poderemos 
nos comprometer e gerar expectativas aos candidatos. O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao 
concurso, podendo as datas sofrer alterações segundo as necessidades da comissão especial e da comissão organizadora do concurso. Qualquer 
alteração no presente cronograma será divulgada no site da Fundação FAFIPA, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.  
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