GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (SEGPLAN)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO‐CIENTÍFICA (SPTC)
CRONOGRAMA
A Fundação Universa, em nome da transparência, apresenta a seguir, com o objetivo de orientar a participação
dos candidatos, o cronograma com as datas prováveis das etapas. Todavia, por se tratar de datas prováveis, a
Fundação Universa informa que essas datas podem‐se confirmar ou não e que despesas com viagem,
alimentação, estada e outras decorrentes da participação nas etapas do concurso correrão por conta exclusiva
do candidato. Qualquer alteração neste cronograma será divulgada por meio dos endereços eletrônicos
<www.universa.org.br> e <www.segplan.go.gov.br>.
ATIVIDADE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
1 Impugnação do Edital
2 Resposta da impugnação Edital
3 Inscrições
4 Solicitação de isenção da taxa de inscrição
5 Solicitação de atendimento especial no dia de realização das provas
6 Solicitação da vaga destinada ao candidato com deficiência
7 Resultado preliminar do pedido de isenção da taxa de inscrição
8 Interposição de recurso contra o pedido de isenção da taxa de inscrição
9 Resultado definitivo do pedido de isenção da taxa de inscrição
10 Último dia de pagamento da taxa de inscrição
Resultado preliminar do pedido de atendimento especial no dia de realização das
11
provas
12 Resultado preliminar do pedido de vaga destinada ao candidato com deficiência
Interposição de recurso contra o pedido de atendimento especial no dia de realização
13
das provas
Interposição de recurso contra o pedido de vaga destinada ao candidato com
14
deficiência
Resultado definitivo do pedido de atendimento especial no dia de realização das
15
provas
16 Resultado definitivo do pedido de vaga destinada ao candidato com deficiência
2 PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
1 Locais, a data e o horário de aplicação das provas objetiva e discursiva
2 Comprovante definitivo de inscrição
3 Realização das provas objetiva e discursiva
2.1 PROVA OBJETIVA
1 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
2 Divulgação da prova objetiva aplicada
3 Interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para correção da prova
4
discursiva
5 Resposta dos recursos do gabarito preliminar da prova objetiva
2.2 PROVA DISCURSIVA
1 Resultado preliminar da prova discursiva
2 Interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva
Resultado definitivo da prova discursiva e convocação para avaliação da equipe
3
multiprofissional
4 Resposta dos recursos da prova discursiva

DATAS
PROVÁVEIS

1

26 e 27/11/2014
03/12/2014
04 a 24/12/2014
02/01/2015
05 e 06/01/2015
08/01/2015
12/01/2015
14/01/2015

15 e 16/01/2015

21/01/2015

30/01/2015
08/02/2015
09/02/2015
10 e 11/02/2015
11/03/2015

02/04/2015
06 e 07/04/2015
27/04/2015

ATIVIDADE
3

AVALIAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
1 Realização da avaliação da equipe multiprofissional
2 Resultado preliminar da avaliação da equipe multiprofissional
Interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação da equipe
3
multiprofissional
4

4

Resultado definitivo da avaliação da equipe multiprofissional e edital de convocação
para segunda etapa (curso de formação e avaliação de vida pregressa)

5 Resposta de recursos da avaliação da equipe multiprofissional
SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA
1 Entrega de documentos para sindicância de vida pregressa
2 Resultado preliminar da sindicância de vida pregressa
3 Vistas do resultado preliminar da sindicância de vida pregressa
4 Interposição de recurso contra resultado preliminar da sindicância de vida pregressa

5

6

5 Resultado definitivo da sindicância de vida pregressa
6 Resposta dos recursos da sindicância de vida pregressa
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1 Inscrição no curso de formação
2 Realização do curso de formação
3 Realização da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação
Gabarito preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação,
4
após às 14h
Interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova de verficação de
5
aprendizagem do curso de formação
6 Resultado definitivo do curso de formação
7 Gabarito definitivo da prova de verficação de aprendizagem do curso de formação
Resposta dos recursos da prova de verificação de aprendizagem do curso de
8
formação
RESULTADO FINAL
1 Resultado Final do Concurso Público

DATAS
PROVÁVEIS
04 e 05/05/2015
12/05/2015
13 e 14/05/2015
28/05/2015

A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR
A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes ao concurso público, por meio dos endereços eletrônicos <www.universa.org.br> e
<www.segplan.go.gov.br>.
Atualizado em: 27/11/2014

