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Atividade Previsão 

 

Solicitação de restituição do valor da taxa de inscrição (Item 3.15 do Edital)  
Será informado conforme retorno das atividades 

presenciais na Fundação CEFETMINAS 

Realização de inscrições - prorrogação Até 30/06 

Pagamento de boletos Até 01/07 

Solicitações de condições especiais para realização da prova objetiva (PCD e Lactantes) Até 30/06 

Publicação do resultado preliminar das solicitações de condições especiais para realização da prova objetiva 
(PCD e Lactantes) 

07/07 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar das solicitações de condições especiais para realização 
da prova objetiva (PCD e Lactantes) 

De 07/07 a 10/07 

Publicação do resultado final das solicitações de condições especiais para realização da prova objetiva (PCD e 
Lactantes) 

15/07 

Publicação do resultado preliminar da Homologação das inscrições 07/07 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Homologação das inscrições De 07/07 a 10/07 

Publicação do resultado final da Homologação das Inscrições 15/07 

Publicação Comprovante Definitivo de Inscrição 16/10 

Aplicação Provas Objetiva e Discursiva 25/10 

Publicação do caderno de provas e do gabarito 27 out 

Interposição de recursos contra as questões e o gabarito Prova Objetiva De 27/10 a 30/10 

Publicação do resultado preliminar da Prova Objetiva e dos cartões de respostas na área do candidatos  09 nov 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva De 09/11 a 12/11 

Publicação de resultado final da Prova Objetiva 16/11 

Publicação de resultado preliminar da Prova Discursiva 23/11 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Discursiva De 23/11 a 26/11 

Publicação do resultado final da Prova Discursiva e do edital de convocação para a Prova de Títulos 01/12 

Envio de títulos para a Prova de Títulos (cargos de nível superior) De 01/12 a 03/12 

Publicação do resultado preliminar da Prova de Títulos 14/12 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos De 14/11 a 17/11 

Publicação do resultado final da Prova de Títulos 21/12 

Publicação do resultado preliminar do concurso 21 dez 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do concurso De 21/11 a 24/11 

Publicação do resultado final do concurso 29/12 
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