
COMUNICADO – Cronograma Previsto 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Fundação Getulio Vargas 

comunicam as datas previstas dos próximos eventos do certame: 

Eventos Previsão de Início Previsão de Fim 

Recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer as vagas de PcD e a relação preliminar de 
atendimentos especiais para a realização das provas (via correio 
eletrônico: concursoprefeituradecuiaba@fgv.br) 

19/12/2014 22/12/2014 

Relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer 
as vagas de PcD e relação definitiva de atendimentos especiais para a 
realização das provas 2ª semana de janeiro de 2015 

Relação de candidatos por vaga 

Link de consulta ao local de prova 4ª semana de janeiro de 2015 

Aplicação da Prova Escrita Objetiva 25/01/2015 25/01/2015 

Gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 5ª semana de janeiro de 2015 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar 
Durante 02 (dois) dias úteis após a publicação do 

gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 

Resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 

4ª semana de fevereiro de 2015 Gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva 

Resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita 
Objetiva 

Durante 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva 

Resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 
Prova Escrita Objetiva 

2ª semana de março de 2015 Resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva 

Convocação para a Avaliação de Títulos 

Envio dos títulos pelos candidatos 
Durante 05 (cinco) dias úteis após a divulgação da 

Convocação para a Avaliação de Títulos 

Resultado preliminar das Notas dos Títulos 3ª semana de abril de 2015 

Interposição de recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos 
Durante 02 (dois) dias úteis, após a publicação do 

resultado preliminar das Notas dos Títulos 

Resposta aos recursos interpostos contra o Resultado da Avaliação dos 
Títulos 5ª semana de abril de 2015 

Resultado final com classificação definitiva 

 

 
 
Em 22 de dezembro de 2014.  
 

Fundação Getulio Vargas 


