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CRONOGRAMA DO CONCURSO
DATAS PROVÁVEIS
23/09/2014 (terça-feira)
24/09/2014 (quarta-feira)
23/10/2014 (quinta-feira)
24/10/2014 (sexta-feira)
03/11/2014
(segundafeira)
14/12/2014 (domingo)
16/12/2014 (terça-feira)
17 e 18/12/2014 (quarta e
quinta-feira)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14/01/2015 (quarta-feira)
23 a 25/01/2015 (sexta,
sábado e domingo)
18/03/2015 (quarta-feira)
25/03/2015 (quarta-feira)
26 e 27/03/2015 (quinta e
sexta-feira)

•
•

05 e 06/05/2015 (terça e
quarta-feira)
11/05/2015
feira)

(segunda-

18, 19 e 20/05/2015
(segunda, terça e quartafeira)

Último dia para pagamento
Divulgação das Bancas Examinadoras do Concurso e Publicação no DOMP, das
inscrições preliminares deferidas e convocação para a Prova Preambular com indicação de
data, horário e local de realização da prova.
Realização da PROVA PREAMBULAR
Divulgação do gabarito preliminar e das questões da Prova
Preambular, no site do MPGO e no DOMP
Prazo para interposição de recursos quanto à divulgação do gabarito
preliminar e das questões da Prova Preambular
Publicação no DOMP e divulgação no site do MPGO, do gabarito definitivo da
Prova Preambular após análise dos recursos, bem como da lista definitiva dos aprovados
na Prova Preambular e convocação para as Provas Discursivas de Respostas
Fundamentadas, com divulgação da data de sua realização.
Realização das PROVAS DISCURSIVAS DE RESPOSTAS
FUNDAMENTADAS.
Audiência pública para identificação das Provas Discursivas de Respostas
Fundamentadas

•

Publicação no DOMP e divulgação no site do MPGO, do resultado das provas
discursivas de respostas fundamentadas

•

Prazo de interposição de recursos contra o resultado das Provas Discursivas de
Respostas Fundamentadas
Publicação da lista dos aprovados nas Provas Discursivas de Respostas
Fundamentadas após análises dos recursos e convocação para Inscrição
Definitiva.

•
15/04/2015 (quarta-feira)
16/04/2015 (quinta-feira)
a 27/04/2015 (segundafeira)
04/05/2015
(segundafeira)

ATIVIDADES
Publicação no DOMP, do Edital de Abertura de inscrições, pela PGJ
Abertura de inscrições somente pela internet – por 30 dias
Encerramento das inscrições

•
•
•

Período de recebimento dos requerimentos para a Inscrição Definitiva
Publicação no DOMP e divulgação no site do MPGO da relação dos
candidatos que tiveram o pedido de inscrição definitiva deferida e
indeferida.
Prazo de interposição de recursos contra o indeferimento das Inscrições
Definitivas

•

Publicação no DOMP e divulgação no site do MPGO da relação dos
candidatos que tiveram o pedido de inscrição definitiva deferida ou
indeferida. Convocação para Avaliação Psicológica.

•

Período de Avaliação Psicológica

http://www.mpgo.mp.br/portal/domp
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09/06/2015 (terça-feira)
10/05
e
11/06/2015
(quarta e quinta-feira)
19/06/2015 (sexta-feira)
29 e 30/06 e 1º/07/2015
(segunda, terça e quartafeira)
02/07/2015 (quinta-feira)
06/07/2015
(segundafeira)
07 e 08/07/2015 (terça e
quarta-feira)
16/07/2015 (quinta-feira)
22, 23 e 24/07/2015
(quarta, quinta e sextafeira)
28/07/2015 (terça-feira)
29 e 30/07/2015 (quarta e
quinta-feira)
03/08/2015
(segundafeira)
04 a 10/08/2015 (terça a
segunda-feira)*
13/08/2015 (quinta-feira)
14 e 17/08/2015 (sexta e
segunda-feira)

•

Publicação no DOMP e no portal eletrônico do MPGO do resultado da
Avaliação Psicológica.

•

Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação
Psicológica

•

Publicação no DOMP e no portal eletrônico do MPGO, do resultado da
Avaliação Psicológica, após recursos, e convocação para as Provas Orais.

•
•
•

Período de aplicação das PROVAS ORAIS.
Sessão Pública para divulgação do resultado da Provas Orais
Publicação no DOMP e no portal eletrônico do MPGO, da relação dos
candidatos aprovados nas Provas Orais

•
•

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das Provas Orais
Divulgação do resultado das PROVAS ORAIS, após recursos, e
convocação para a PROVA DE TRIBUNA, no DOMP.

•
•

Realização da PROVA DE TRIBUNA
Publicação no DOMP e no portal eletrônico do MPGO, da nota
atribuída aos candidatos na Prova de Tribuna
Prazo para interposição de recursos contra o resultado da Prova de
Tribuna
Divulgação do resultado da Prova de Tribuna, após recursos, e
convocação para entrega dos TÍTULOS

•
•
•
•
•
•

19/08/2015 (quarta-feira)
20 e 21/07/2015 (quinta e
sexta-feira)

•
•

26/08/2014 (terça-feira)
*Exceto sábado e domingo.

Prazo para entrega dos TÍTULOS
Publicação no DOMP e no portal eletrônico do MPGO, do resultado da
análise dos TÍTULOS
Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise dos
TÍTULOS
Publicação no DOMP da pontuação dos TÍTULOS, após julgamento
dos recursos, bem como do resultado do concurso com a ordem geral
de classificação dos aprovados e consequente resultado final.
Prazo para interposição de recursos contra o resultado final do
concurso
Publicação do resultado final do concurso, após recursos, e
encaminhamento do relatório ao Conselho Superior do Ministério
Público para HOMOLOGAÇÃO

http://www.mpgo.mp.br/portal/domp

