CALENDÁRIO/CONCURSO ADMINISTRATIVO UNITINS 2014

Dia 14 (segunda-feira)
Dia 21 (segunda-feira)
Dia 21 (segunda-feira)
Dia 4 (domingo) até as 23h59min
Dias 8 e 9 (quinta e sexta-feira) das
13h às 18h
Dia 15 (quinta-feira)
Dia 16 (sexta-feira) das 13 às 18h
Dia 20 (terça-feira)
Dia 25 (domingo) até as 23h59min
Dia 26 (segunda-feira)
Dias 26 e 27 (segunda e terça-feira)
das 13h às 18h
Dia 29 (quinta-feira)
Dia 30 (sexta-feira)
Dia 2 (segunda-feira)
Dia 3 (terça-feira)
Dia 4 (quarta-feira)
Dia 5 (quinta-feira)
Dia 16 (segunda-feira)
Dia 22 (domingo)
Dia 23 (segunda-feira)
Dias 24 e 25 (terça e quarta-feira)
Dia 27 (sexta-feira)

Dia 30 (segunda-feira)

CONTINUA...

ABRIL 2014
Divulgação do Edital de abertura do Concurso pela internet
(www.unitins.br).
Início do prazo de inscrição para solicitação de isenção de taxa.
Início do prazo de inscrição para todos os cargos.
MAIO 2014
Encerramento das inscrições para solicitação de isenção de taxa.
Prazo para entrega da documentação comprobatória das
informações prestadas no formulário de solicitação de isenção
de taxa.
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de Taxa de
inscrição.
Prazo para interposição de recursos.
Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
Encerramento do prazo de inscrição para todos os cargos.
Último prazo para pagamento do boleto da taxa de inscrição.
Prazo para entrega da documentação referente a solicitação de
inscrição como PNEs, bem como para solicitação de atendimento
especial.
Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida
como PNE e das solicitações de atendimento especial.
Prazo para interposição de recursos.
JUNHO 2014
Resultado final dos recursos das solicitações de inscrição como
PNE e das solicitações de atendimento especial.
Divulgação da relação preliminar das inscrições.
Prazo para interposição de recurso.
Divulgação da relação das inscrições homologadas.
Publicação dos locais de provas na página da UNITINS
(www.unitins.br) e liberação da consulta aos locais de prova por
candidato.
Aplicação das Provas de teórico-objetivas e dissertativas (Manhã
e Tarde)
Divulgação do Gabarito Preliminar
Prazo para interposição de Recursos contra o gabarito
preliminar.
Divulgação do Gabarito Definitivo.
- Divulgação do edital de convocação para realização da Prova
Prática.
- Convocação dos Candidatos PNEs para realização de perícia
médica pela Empresa de Medicina e Segurança do Trabalho
contratada pela UNITINS.

Dias 3 e 4 (quinta e sexta-feira)
Dia 8 (terça-feira)
Dias 9 e 10 (quarta e quinta-feira)
Dia 14 (segunda-feira)
Dia 14 (segunda-feira)

JULHO 2014
- Realização da Prova Prática.
- Realização das Perícias Médicas pelos candidatos PNEs.
- Divulgação do Resultado da perícia médica dos PNEs.
- Divulgação do Resultado da Prova Prática.
- Período para recurso do Resultado da perícia médica dos PNEs.
- Período para recurso do Resultado da prova prática.
- Divulgação do Resultado dos recursos da perícia médica dos
PNEs.
- Divulgação do Resultado dos recursos da Prova Prática.
- Resultado Final

