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CRONOGRAMA 
 

 
 

A t i v i d a d e s Período Previsto 

Publicação do Edital de abertura do processo seletivo 15/01/2016 

Período de Inscrições (internet) 25/01/2016 a 29/02/2016 

Período de inscrições com isenção 25/01/2016 a 19/02/2016 

Publicação do resultado provisório dos pedidos de isenção 19/02/2016 

Término do prazo para recursos do indeferimento do pedido de isenção 20/02/2016 

Divulgação do resultado dos recursos da isenção 21/02/2016 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 01/03/2016 

Aplicação das provas 20/03/2016 

Divulgação dos gabaritos e das questões aplicadas 22/03/2016 

Período para recursos referentes às provas objetivas 23/03/2016 

Publicação do resultado dos recursos 06/04/2016 

Publicação do edital com o resultado preliminar da prova objetiva 18/04/2016 

Prazo de recurso da nota da prova objetiva 19/04/2016 

Publicação do edital de divulgação do resultado dos recursos das notas objetivas 26/04/2016 

Publicação do espelho das provas subjetivas 28/04/2016 

Publicação do edital com os resultados preliminares das provas subjetivas 13/05/2016 

Prazo para requerer e obter vista da prova subjetiva 16/05/2016 

Prazo de recurso da prova subjetiva  17/05/2016 

Publicação dos resultados dos recursos da prova subjetiva e Resultado Preliminar 27/05/2016 
Publicação do edital de Homologação do Processo Seletivo 
NOVA PREVISÃO 

31/05/2016 
14/06/2016 

 
 

Rio Branco, 31 de março de 2016. 

 
 
 

Mirla Regina da Silva Cutrim 

Juíza de Direito 
Presidente da Comissão 

 
 
 

ATENÇÃO CANDIDATO: Em nome da transparência que sempre norteou as ações deste Poder Judiciário e considerando a 
salutar publicidade dos prazos programados para o desenvolvimento das etapas deste Processo Seletivo, apresentamos o 
respectivo cronograma, que servirá como instrumento de orientação à sua participação no certame. No entanto, trata-se de 
cronograma provável, podendo se confirmar ou não, a depender de variáveis inerentes ao processo, tais como: número de recursos 
apresentados, cumprimento de prazos pela respectiva Banca, ocorrência simultânea de outros concursos, entre outros. 


