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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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                                                                 Edital nº 07, de 08 de setembro de 2017 
Retificação nº 01 , de 03 de outubro de 2017 

ONDE SE LÊ: 

 

13. CRONOGRAMA 
 
 

DATA DESCRIÇÃO DO EVENTO 

08 de setembro  Publicação do edital 

08 a 18 de setembro Período de inscrições 

19 de setembro Convocação para verificação da autodeclaração  

19 de setembro Prazo final para solicitar condições especiais para realização de prova 

19 de setembro Recursos contra as inscrições 

A partir do dia 20 de setembro Resultados dos recursos contra as inscrições 

           A partir do dia 20 de setembro Homologação das inscrições  

           A partir do dia 20 de setembro Lista com local de prova 

21 e 22 de setembro Verificação da autodeclaração 

24 de setembro Realização das provas 

A partir do dia 25 de setembro Resultado da verificação da autodeclaração 

Até 24 horas após a divulgação Recursos contra as autodeclaração 

A partir de 25 de setembro Divulgação do gabarito preliminar 

Até 24 horas após a divulgação Período de recurso contra gabarito preliminar 

A partir 27 de setembro 
Resultado dos recursos contra o resultado da verificação da 

autodeclaração 

A partir 27 de setembro Divulgação do gabarito definitivo 

A partir do dia 28 de setembro Divulgação do resultado preliminar 

Até 24 horas após a divulgação Período de recurso contra o resultado preliminar 

02 de outubro Resultado dos recursos contra o resultado preliminar 

03 de outubro Resultado final 

05 e 06 de outubro Período de matrículas 
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