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CRONOGRAMA
Publicação do Edital 
Inscrições 

Último dia para pagamento do boleto de 
inscrição  
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 tiveram pedido de 
isenção de taxa indeferida 
Publicação do deferimento e indeferimento 
das inscrições 
Prazo de recursos do deferimento e 
indeferimento das inscrições
Resultado dos recursos dodeferimento e 
indeferimento das inscrições
definitiva da homologação das inscrições
Publicação do Local de Prova e relação de 
ensalamento 
Prova Escrita 
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ANEXO V - CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DATA 

12/01/2015  
13/01/2015 a 
11/02/2015 

Pela internet no site: 

Último dia para pagamento do boleto de 12/02/2015 

Recebimento Inscrições para candidatos 
que requererem a isenção de taxa de 

13/01 a 
30/01/2015 

Publicação da relação de isenção da taxa 30/01/2015 

da taxa de inscrição 
para os candidatos que tiveram pedido de 

30/01 a 
12/02/2015 

do deferimento e indeferimento 18/02/2015 

do deferimento e 
das inscrições 

19 e 20/02/2015 
até às 18 horas 

Resultado dos recursos dodeferimento e 
inscriçõese publicação 

definitiva da homologação das inscrições 

23/02/2015 

Publicação do Local de Prova e relação de 23/02/2015 

08/03/2015 - 
portõespara o ingresso 
dos  os
partir das 0
- O fechamento dos 
portões será às 
sendo que a partir deste 
horário não será mais 
permitido a entrada de 
candidatos, sob qualquer 
alegação. 
- A prova terá iníci
e término às 
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OBSERVAÇÕES 

Pela internet no site: 
www.icap.net.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A abertura dos 
portõespara o ingresso 
dos  os candidatos será a  
partir das 08h20min. 

O fechamento dos 
portões será às 08h50min, 
sendo que a partir deste 
horário não será mais 
permitido a entrada de 
candidatos, sob qualquer 
alegação.  

A prova terá início às 9h 
e término às 12h. 
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Prova de Títulos 

Prova Prática 

Divulgação do Gabarito Provisório da 
Prova Escrita 
Prazo de recursos do Gabarito Provisório

Divulgação do Resultado dos 
Divulgação do Gabarito Oficial/defi
Prova Escrita 
Sessão Pública para correção dos cartões 
respostas e publicação 
notas 

Prazo de recursodas notas das provas 
escritas 
Publicação das respostas aos recursos
Publicação da classificação preliminar por 
cargo 
Prazo de recurso de c
preliminar  
Publicaçãodo Resultado dos Recursos
classificação preliminar  
Classificação final – homologação do 
resultado final  
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 08/03/2015 Imediatamente após a 

prova escrita, no mesmo 
endereço da realização 
prova escrita
13horas 
Coordenação.

08/03/2015 
 

Às 13h30min, na Garagem 
da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Provisório da 08/03/2015 Após as

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 09 e 10/03/2015, 
até às 18 horas. 

Pela internet no site:

Divulgação do Resultado dos Recursos 13/03/2015 
Divulgação do Gabarito Oficial/definitivo da 13/03/2015 

Sessão Pública para correção dos cartões 
 preliminar das 

 16/03/2015 Às 14 horas, 
Vereadores de 
*A 

site:

dia
Público da 
Municipal de 

Prazo de recursodas notas das provas 17 e 18/03/2015 
até às 18 horas 

Pela internet no site: 

Publicação das respostas aos recursos 23/03/2015 
da classificação preliminar por 23/03/2015 No site: www.icap.net.br

Prazo de recurso de classificação 24 e 25/03/2015 
até às 18 horas 

Pela internet no site: 

do Resultado dos Recursos da 26/03/2015 

homologação do 27/03/2015 No site: www.icap.net.br
Mural Público da 

Municipal de 
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Imediatamente após a 
prova escrita, no mesmo 
endereço da realização da 
prova escrita, até às 
13horas – Sala de 
Coordenação. 
Às 13h30min, na Garagem 
da Prefeitura Municipal. 

Após as 20 horasno site: 
www.icap.net.br 

Pela internet no site: 
www.icap.net.br 

Após as 17h 
 

Às 14 horas, na Câmara de 
Vereadores de Modelo, SC. 

 relação das notas será 
publicada no 

site:www.icap.net.br,após 
as 20 horas do 

dia16/03/2014e Mural 
Público da Prefeitura 
Municipal de Modelo. 
Pela internet no site: 

www.icap.net.br 
 

o site: www.icap.net.br. 

Pela internet no site: 
www.icap.net.br 

 

o site: www.icap.net.br. e 
Mural Público da Prefeitura 

Municipal de Modelo. 


