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ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO DE EVENTOS 

 
EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de inscrições pela Internet 03/06 a 19/06/2016 

Último dia para pagamento do boleto bancário 20/06/2016 

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

• Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência – PCD  

• Divulgação dos candidatos que se declararam afrodescendente e pelo gênero 

• Divulgação preliminar das inscrições 

21/06/2016 

• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial, dos candidatos que 

se declararam como Pessoa com Deficiência – PCD, afrodescendente e pelo gênero 

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

22/06/2016 

• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial, dos 

candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência – PCD, afrodescendente e 

pelo gênero  

• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

• Divulgação da homologação das inscrições 

• Divulgação dos locais das Provas Objetiva  

23/06/2016 

Realização da Prova Objetiva  26/06/2016 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva  27/06/2016 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  28/06/2016 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 

• Divulgação das notas da Prova Objetiva 

• Convocação para Entrevista Técnica e Comportamental e entrega dos Títulos 

04/07/2016 

Realização da Entrevista Técnica e Comportamental e entrega dos Títulos 06/07 a 10/07/2016 

Resultado preliminar da Entrevista Técnica e Comportamental e da Prova de Títulos 13/07/2016 

Pedido de revisão da Prova de Títulos e da Entrevista Técnica e Comportamental 14/07/2016 

• Respostas aos pedidos de revisão da Prova de Títulos e da Entrevista Técnica e 

Comportamental 

• Resultado Final da Prova de Títulos e da Entrevista Técnica e Comportamental 

• Resultado Final do Processo Seletivo 

• Homologação Final do Processo Seletivo 

18/07/2016 

As demais datas serão informadas no site  www.iabas.org.br. 

 

OBS: Todas as divulgações no site www.ibade.org.br serão após as 16 h, observado o Horário Oficial de Brasília/DF. 
 
 

 

 

 


