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EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Publicação do Edital 00/00 a 00/00/2015 

Inscrições na sede do CMDCA das xxh às xxh 00/00 a 00/00/2015 

Análise dos Requerimentos de inscrições  00/00 a 00/00/2015 

Publicação da lista dos candidatos com inscrições 
deferida no mural do CMDCA e outros meios 
equivalente

00/00/2015

Prazo para recurso 00/00 a 00/00/2015 

Análise dos recursos 00/00 a 00/00/2015 

Divulgação do resultado dos recursos 00/00/2015

Publicação da lista definitiva dos candidatos com 
inscrição deferida, em ordem alfabética 

00/00/2015

Divulgação do local e horário de realização da 
Prova Objetiva, no mural do CMDCA, às 18h. 

00/00/2015
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