
Concurso Público aos cargos de Técnico Bancário, 
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico em 

Informática – área de Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos

CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 

Período de Inscrições 

Período para Isenção de Taxa de Inscrição 
Hipossuficientes 

Resultado da Isenção de Taxa de Inscrição 
Hipossuficientes 

Publicação das Inscrições Homologadas (efetivadas)

Publicação dos candidatos para concorrer na condição de pessoas 
com deficiência e condição de prova especial

Disponibilização do Cartão de Inscrição

Aplicação das Provas Objetivas

Publicação do Gabaritopreliminar e do Caderno de questões

Prazo de Recurso contra o Gabarito 

Publicação do Resultado dos Rec

Publicação do Resultado final na prova 
e parcial para o cargo de NS 

Período para envio dos títulos 
de NS 

Publicação do Resultado dos 

Período para recursos dos títulos

Retificação do Gabarito – Contador 
Retificação   da relação dos candidatos preliminar
Recurso da classificação preliminar 
Período para envio dos títulos 
cargo de NS – Contador (Vide lista de reprocessamento de nota 
prova objetiva) 

Publicação do Resultado dos títulos
classificados ao cargo de NS
reprocessamento de nota prova objetiva)

Período para recursos dos títulos
ao cargo de NS – Contador (Vide lista de reprocessamento de nota 
prova objetiva) 

Resultado da análise dos recursos dos títulos

Publicação do resultado final da prova objetiva + T

Período para recurso da classificação final

Homologação 

 

*Datas alteradas. 

Concurso Público aos cargos de Técnico Bancário, Assistente Social, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico em 

área de Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos

 

CRONOGRAMA CONCURSO BANPARÁ – 2015 

RETIFICADO 

EVENTO 

a Isenção de Taxa de Inscrição - PNE e Pessoas 

a Isenção de Taxa de Inscrição - PNE e Pessoas 

Publicação das Inscrições Homologadas (efetivadas) 

Publicação dos candidatos para concorrer na condição de pessoas 
com deficiência e condição de prova especial 

Disponibilização do Cartão de Inscrição 

Aplicação das Provas Objetivas 

do Gabaritopreliminar e do Caderno de questões 

Gabarito preliminar 

Publicação do Resultado dos Recursosdo Gabarito preliminar 

ado final na prova objetiva para o cargo de TB, 
 

nvio dos títulos - candidatos classificados ao cargo 

Resultado dos títulos 

recursos dos títulos 

Contador  
Retificação   da relação dos candidatos preliminar-Contador   
Recurso da classificação preliminar Contador  

nvio dos títulos – apenas candidatos classificados ao 
Contador (Vide lista de reprocessamento de nota 

Publicação do Resultado dos títulos – apenas candidatos 
classificados ao cargo de NS – Contador (Vide lista de 
reprocessamento de nota prova objetiva) 

Período para recursos dos títulos – apenas candidatos classificados 
Contador (Vide lista de reprocessamento de nota 

recursos dos títulos 

Publicação do resultado final da prova objetiva + Título 

a classificação final 

Assistente Social, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico em 

área de Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos. 

 

DATAS PROVÁVEIS 

31/08 

01/09a23/09 

01/09 a 04/09 

11/09 

29/09 

29/09 

13/10 a 17/10 

18/10 

19/10 

20/10 a 21/10 

04/11* 

04/11* 

06/11 a 10/11* 

16/11 

17/11 a 18/11 

17/11/2015 
17/11/2015 
18 a 19/11 
18 a 19/11/2015 

25/11 

26/11 a 27/11 

04/12* 

04/12* 

07/12* 

09/12* 


