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Cronograma de Atividades após a Prova Escrita e Prática

ATENÇÃO
Em caso de divergência de datas entre este cronograma e o Edital 001/2015, prevalece em todas as situações o que estiver consignado no Edital.

Item Atividade Data - Período
Site do Concurso www.cartorio.tjpa2015.ieses.org

083 Decisão da Comissão de Concurso sobre Recursos apresentados à P.E. e Prática quinta-feira, 10 de outubro de 2013
084 Convocação para a Entrega de Documentos comprovando requisitos para Outorga das Delegações - novos convocados quinta-feira, 10 de outubro de 2013
085 Início do período de Entrega de Documentos comprovando requisitos para Outorga das Delegações - novos aprovados domingo, 13 de outubro de 2013
086 Término do período de Entrega de Documentos comprovando requisitos para Outorga das Delegações - novos aprovados segunda-feira, 28 de outubro de 2013
087 Divulgação da relação de inscrições definitivas deferidas sexta-feira, 21 de outubro de 2016
088 Comunicação do ato de indeferimento de inscrições definitivas sexta-feira, 21 de outubro de 2016
089 Divulgação da relação de inscrições deferidas definitivas  - novos aprovados sábado, 16 de novembro de 2013
090 Comunicação do ato de indeferimento de inscrições definitivas - novos aprovados sábado, 16 de novembro de 2013
091 Início de recursos ao indeferimento de inscrições definitivas segunda-feira, 24 de outubro de 2016
092 Término de recursos ao indeferimento de inscrições definitivas sexta-feira, 28 de outubro de 2016
093 Decisão da Comissão de Concurso sobre Recursos apresentados segunda-feira, 7 de novembro de 2016
094 Divulgação dos Dias e Horários da Prova Oral e relação de candidatos aptos à prova segunda-feira, 14 de novembro de 2016
095 Audiência Pública para sorteio da ordem de participação na Prova Oral sexta-feira, 18 de novembro de 2016
096 Início do período de realização da Prova Oral domingo, 4 de dezembro de 2016
097 Término do período de realização da Prova Oral domingo, 11 de dezembro de 2016

098 Início do período de recesso natalino segunda-feira, 19 de dezembro de 2016
099 Término do período de recesso natalino segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

100 Disponibilidade do Boletim de Desempenho Individual da Prova Oral quarta-feira, 11 de janeiro de 2017
101 Início do Período de pedido de revisão da avaliação da Prova Oral quinta-feira, 12 de janeiro de 2017
102 Término do Período de pedido de revisão da avaliação da Prova Oral sexta-feira, 13 de janeiro de 2017
103 Decisão sobre pedidos de revisão da avaliação da Prova Oral segunda-feira, 30 de janeiro de 2017
104 Início do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão da  avaliação da Prova Oral terça-feira, 31 de janeiro de 2017
105 Término do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão da  avaliação da Prova Oral quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
106 Decisão da Comissão de Concurso sobre Recursos apresentados - Prova Oral segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017
107 Convocação para a Entrega de Documentos da Prova de Títulos segunda-feira, 14 de novembro de 2016
108 Início do período de Entrega de Documentos da Prova de Títulos quarta-feira, 16 de novembro de 2016
109 Término do período de Entrega de Documentos da Prova de Títulos sexta-feira, 2 de dezembro de 2016
110 Divulgação das notas da Prova de Títulos quarta-feira, 11 de janeiro de 2017
111 Início do Período de pedido de revisão das notas  da Prova de Títulos quinta-feira, 12 de janeiro de 2017
112 Término do Período de pedido de revisão das notas da Prova de Títulos sexta-feira, 13 de janeiro de 2017
113 Decisão sobre os pedidos de revisão das notas da Prova de Títulos segunda-feira, 30 de janeiro de 2017
114 Início do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão da avaliação da Prova de Títulos terça-feira, 31 de janeiro de 2017
115 Término do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão da avaliação da Prova de Títulos quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
116 Decisão da Comissão de Concurso sobre Recursos apresentados - Prova de Títulos segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017
117 Divulgação dos Resultados Finais do Concurso e Classificação Geral e de Vagas Reservadas sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017
118 Início do Período de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017
119 Término do Período de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação terça-feira, 14 de fevereiro de 2017
120 Decisão dos pedidos de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
121 Início do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017
122 Término do Recurso ao indeferimento de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação terça-feira, 21 de fevereiro de 2017
123 Decisão da Comissão de Concurso sobre Recursos apresentados (item 115 e 116) quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017
124 Divulgação das Classificações Finais sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017


