
 

CNPJ 05.572.870/0001-59 – Inscrição Estadual: Isenta 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

   
ATIVIDADES 

 

 
DATAS 

- Planejamento de Organização do concurso Até 12/03/2018 
- Publicação do Aviso de dispensa de licitação no DOE Até 13/03/18 
- Publicação do Extrato do contrato no DOE Até 13/03/18 
- Publicação do Edital no DOE Até 15/03/18 
- Publicação do Edital de Abertura do Concurso no Portal da 
FADESP 

Até 15/03/18 

 
- Inscrição dos candidatos pela Internet 
 

15/03/18 a 16/04/18          

- Período para Isenção de Taxa de Inscrição - PCD e 
Pessoas Hipossuficientes 

15/03/18 a 19/03/18 

- Período de solicitação dos candidatos para concorrer na 
condição de PCD e Prova especial 

15/03/18 a 16/04/18 

- Resultado da Isenção de Taxa de Inscrição - PCD e 
Pessoas Hipossuficientes 

10/04/2018 

- Data limite para pagamento do boleto de inscrição 17/04/18 

- Liberação dos cartões de Inscrição, com lotação nos locais 
de prova, e correção de dados pelos candidatos 

 
A partir de 20/04/18 

 

- Realização das Provas Objetivas  06/05/18 

- Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar 07/05/18 

- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas 

08 a 09/05/18 

- Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo 16/05/18 
 
- Resultado da prova objetiva – Todos os cargos 
 

22/05/18 

- Convocação para a prova de títulos dos cargos de nível 
superior 

22/05/18 

- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o resultado da prova objetiva 

23 e 24/05/18 

- Entrega dos documentos da Prova de Títulos dos cargos de 
nível superior 

22/05/19 a 01/06/18 

- Homologação do resultado final do cargo/polos de 
nível médio de Técnico Bancário 

01/06/2018 

- Resultado da Prova de Títulos do nível superior 13/06/18 

- Prazo de 2(dois) dias para interposição de recursos contra 
o resultado preliminar da prova de Títulos  

14 a 15/06/18 

- Resultado final do concurso os cargos de nível 
superior 

19/06/18 

- Prazo de 2(dois) dias uteis para interposição de recursos 
contra o resultado final dos cargos de nível superior 

20 a 21/06/18 

- Homologação do resultado final dos cargos de nível 
superior 

25/06/18 

 


