CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA NO CARGO DE AUDITOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 9 ao EDITAL Nº 001/2014/AGE
O SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a RETIFICAÇÃO do ANEXO V do Edital n.º 001/2014/AGE, que passa ser o
que segue:
ANEXO V
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
As datas previstas são prováveis e poderão sofrer alteração no decorrer das atividades.
Em datas

Evento

10/12/2014

Elaboração e publicação do Edital de Abertura
Período de divulgação conforme art. 5º do Decreto 5356/2002 - Abertura de
inscrições
SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES por Decreto do Governador do Estado de MT
Publicação do Edital de Reabertura das Inscrições e Cronograma
Reabertura do período de inscrições pela internet
Prazo para envio de documentação referente à isenção de taxa de inscrição
Edital provisório do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa
de inscrição
Prazo para interposição de recurso contra o indeferimento dos pedidos de isenção de
pagamento do valor da taxa de inscrição
Edital definitivo do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa
de inscrição
Término do período de inscrições pela Internet e último dia para envio do laudo
médico para inscrição como pessoa com deficiência
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
Publicação do Edital de homologação provisória das inscrições
Prazo para interposição de recursos quanto a não-homologação das inscrições.
Publicação do Edital de homologação definitiva de inscrições. Divulgação dos locais,
datas e horários das provas.
APLICAÇÃO DAS PROVAS - Objetiva (sábado) e Discursiva (domingo)
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas
Prazo para interposição de recursos contra gabarito preliminar das provas objetivas
Divulgação do julgamento dos recursos do gabarito preliminar, divulgação do gabarito
definitivo e resultado preliminar da prova objetiva
Prazo de recurso contra o resultado preliminar das provas objetivas

17/12/2014
16/01/2015
14/08/2015
14/08/2015
14 a 21/08/2015
31/08/2015
01 e 02/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
24 e 25/09/2015
02/10/2015
17 e 18/10/2015
20/10/2015
21 a 23/10/2015
04/12/2015
09 e 10/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
27/01/2016
28 a 30/01/2016

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas, da colocação para correção
das provas discursivas, sessão de desidentificação das provas discursivas dos
candidatos classificados para correção das provas discursivas

Sessão de desidentificação das provas discursivas
Divulgação do resultado provisório das provas discursivas
Prazo de recurso contra avaliação das provas discursivas
Publicação dos resultados dos recursos contra avaliação das provas discursivas,
26/02/2016
chamamento para envio dos títulos e envio de documentos comprobatórios de
participação como jurados
29/02 a 03/03/2016 Envio dos títulos e de documentos comprobatórios de participação como jurados
16/03/2016
Publicação do resultado da avaliação de títulos

17 e 18/03/2016
23/03/2016
30/03/2016
05/04/2016
06 e 07/04/2016
12/04/2016

Prazo de recurso contra avaliação de títulos
Publicação dos resultados dos recursos contra avaliação dos títulos, publicação da
classificação com empates e convocação para o sorteio público
Sorteio público
Publicação da classificação final
Prazo de recurso contra classificação final
Homologação final do concurso

Seguem inalteradas as demais disposições do Edital n.º 001/2014/AGE e suas
retificações.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2015.

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário Controlador Geral do Estado.
(original assinado)

