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ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Inscrições 04 a 28/01/2016 

Solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição 04 a 28/01/2016 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 11/02/2016 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de 
inscrição 

12/02/2016 a 
15/02/2016 

Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 22/02/2016 

Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido 22 e 24/02/2016 

Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência (não 
corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) 

01/03/2016 

Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas 01/03/2016 

Homologação das inscrições na condição de negros 01/03/2016 

Interposição de recursos contra o Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como 
pessoas com deficiência e Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas 

02 e 03/03/2016 

Resultado definitivo de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência (não 
corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) 

11/03/2016 

Resultado definitivo de atendimentos especiais para a realização das provas 11/03/2016 

Divulgação dos locais de prova e Cartão de Confirmação de Inscrição, no endereço eletrônico 
(www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge) 

04 a 10/04/2016 

Aplicação da prova objetiva 10/04/2016 

Divulgação dos gabaritos da prova objetiva 12/04/2016 

Interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados 13 e 14/04/2016 

Publicação do Gabarito Definitivo e do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 03/05/2016 

Convocação para a Prova Prática (Programação Visual/Webdesign e Design Instrucional) 03/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos 
enviados pelas pessoas com deficiência 

10/05/2016 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os 
laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência 

11 a 12/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva (Análise de Sistemas/Desenvolvimento de 
Sistemas) 

20/05/2016 

Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos 
enviados pelas pessoas com deficiência 

23/05/2016 

Interposição de Recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva (Análise de 
Sistemas/Desenvolvimento de Sistemas) 

23 a 24/05/2016 

Publicação do resultado definitivo da prova discursiva (Análise de Sistemas/Desenvolvimento de 
Sistemas) 

08/06/2016 

Realização da prova prática (Programação Visual/Webdesign e Design Instrucional) 15/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar das provas práticas e dos critérios de avaliação das provas práticas 
(Programação Visual/Webdesign e Design Instrucional) 

30/05/2016 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar das Provas Práticas (Programação 
Visual/Webdesign e Design Instrucional) 

31/05 a 
01/06/2016 

Publicação do Resultado Definitivo das Provas Práticas e dos critérios de avaliação das provas práticas 
(Programação Visual/Webdesign e Design Instrucional) 

10/06/2016 

Divulgação do resultado final 13/06/2016 

 


