
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO V

CRONOGRAMA 
Publicação do Edital 

Período de inscrições 

Recebimento Inscrições para candidatos que 

requererem a isenção de taxa de inscrição

Publicação da relação de isenção da taxa de inscrição

Período de pagamento da taxa de inscrição para os 

candidatos que tiverem pedido de isenção de 

indeferida 

Resultado da homologação das inscrições

Prazo de recursos da homologação das inscrições

Resultado dos recursos das inscrições 

ensalamento para prova escrita 

PROVA ESCRITA 

PROVA DE TÍTULOS 
 
Divulgação do gabarito provisório da 

Prazo de recursos do gabarito provisório

Divulgação do resultado dos recursos

provisório e divulgação do gabarito o

Divulgação do resultado de classificação por cargo

(com as notas das provas escritas e títulos)

Prazo de recurso das notas da prova escrita 

de títulos 

Divulgação do resultado dos recursos da 

Divulgação da classificação final dos cargos

prática 

Convocação para a prova prática 
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ANEXO VII – CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 DATA 

26/08/2013 

27/08 a 

25/09/2013 

Inscrições para candidatos que 

requererem a isenção de taxa de inscrição 

27/08 a 

17/09/2013 

Publicação da relação de isenção da taxa de inscrição 18/09/2013 

Período de pagamento da taxa de inscrição para os 

m pedido de isenção de taxa 

18/09 a 

25/09/2013 

Resultado da homologação das inscrições 27/09/2013 

recursos da homologação das inscrições 30/09 a 

04/10/2013 

Resultado dos recursos das inscrições e relação de 09/10/2013 

13/10/2013 - A abertura dos portõespara 
o ingresso dos  os 
candidatos será a  partir das 
07h20min
- O fechamento dos portões 
será às 
que a partir deste horário 
não será mais permitido a 
entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação. 
- A prova terá iní
término às 12h

13/10/2013 

rovisório da prova escrita 13/10/2013 

rovisório 14/10 a 

18/10/2013 

ecursos do gabarito 

oficial 

25/10/2013 

lassificação por cargo 

tas das provas escritas e títulos) 

25/10/2013 

rso das notas da prova escrita e prova 28/10/ a 

01/11/2013 

ecursos da classificação  05/11/2013 

Divulgação da classificação final dos cargos sem prova 05/11/2013 

05/11/2013 

OBSERVAÇÕES 
 

Pela internet no site: 

www.icap.net.br 

 

 

 

 

 

 

A abertura dos portõespara 
o ingresso dos  os 
candidatos será a  partir das 

h20min. 
O fechamento dos portões 

será às 07h50min, sendo 
que a partir deste horário 
não será mais permitido a 
entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação.  

A prova terá início às 08h e 
término às 12h. 

Após a prova escrita 

Após as 18h 
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PROVA PRÁTICA 
Publicação da nota da prova prática ec

cargo com prova prática 

Prazo de recurso da prova prática e classificação do 

cargo com prova prática 

Resultado dos recursos da prova prática e 

classificação 

Homologação do Concurso Público
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10/11/2013 
nota da prova prática eclassificação do 12/11/2013 

Prazo de recurso da prova prática e classificação do 13/11 a 

18/11/2013 

Resultado dos recursos da prova prática e 20/11/2013 

Homologação do Concurso Público 21/11/2013 

Às 13h 
 

 

 

 


