
 

 

ANEXO I  

CRONOGRAMA 

Processo Seletivo CHOA - Corpo de Bombeiros 
Militar 

 

PROCESSO PERÍODO LOCAL 

Período de Inscrição 29/01/2021 a 
09/02//2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Prazo para solicitação de 
condições especiais 

29/01/2021 a 
09/02//2021 

 
pssbombeiros.administracao@goias.gov.br 

Divulgação das 
inscrições deferidas e 
indeferidas 

11/02/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recurso 
contra as inscrições 
deferidas e indeferidas 

12/02/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação do Resultado dos 
recursos contra 
inscrições deferidas e 
indeferidas 

 

18/02/2021 
http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco

es/concursos-e-selecoes.html 

Primeira Etapa 

Convocação para prova 19/02/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação do local de 
prova 

27/02/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

 

Realização da prova 
 

07/03/2021 

 
Local a ser definido 

Divulgação do gabarito 
preliminar da prova 

08/03/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recursos 
contra o gabarito 
preliminar da prova 

08 e 
09/03/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação do gabarito 
oficial da prova e resultado 
dos recursos contra o 
gabarito preliminar 

 
12/03/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Resultado preliminar da 1ª 
etapa 

16/03/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recurso 
contra o resultado 
preliminar da 1ª etapa 

17/03/2021 
http://www.escoladegoverno.go.gov.br/s
elecoes/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação do resultado 
oficial da 1ª etapa. 

19/03/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

                                                            Segunda  etapa 

Convocação para 
realização do Teste de 

23/03/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 
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Aptidão Física - TAF 

Realização do TAF 25 e 
26/03/2021 

Local a ser definido 

Divulgação do resultado 
do TAF 

05/04/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recursos 
contra o resultado do TAF 

06 e 
07/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Publicação da Ata de 
Recursos e Resultado 
oficial da 2ª etapa 

 
12/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Terceira  Etapa 

Avaliação de Títulos 23/03 a 
05/04/2021 

Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar 
– CAEBM Avenida Pedro Paulo de Souza, Área 

HC-4, Setor Goiânia 2, em Goiânia - Goiás 
Divulgação do resultado 
preliminar da 3ª etapa 

 
06/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recursos 
contra o resultado 
preliminar da 3ª etapa 

 
07 e 08/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação da Ata de 
recursos e resultado 
oficial da 3ª etapa 

 
13/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação da 
Classificação Preliminar 
do Processo Seletivo 

 
14/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

*Prazo para recurso 
contra 
Classificação Preliminar 
do Processo Seletivo 

 
15/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Divulgação da Ata de 
Recursos e Classificação 
Oficial do Processo 
Seletivo 

 
19/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Convocação para 
apresentação 
de documentação e 
matrícula no curso 

 
22/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Matrícula e Apresentação 
de documentos 

De 26 a 
28/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Homologação do 
processo seletivo 

 
29/04/2021 

http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Convocação para o Curso 30/04/2021 http://www.escoladegoverno.go.gov.br/seleco
es/concursos-e-selecoes.html 

Previsão de inicio do 
Curso 

03/05/2021 Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar 
– CAEBM Avenida Pedro Paulo de Souza, Área 

HC-4, Setor Goiânia 2, em Goiânia - Goiás 

 
*O prazo ininterrupto para interposição dos recursos conta das 8 horas e encerrar-se-á às 18 
horas. 
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