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 LVII CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA – CRONOGRAMA ESTIMADO  

Após anulação da questão 42 da prova preambular 

JANEIRO/2020   

09 - Publicação do resultado da Prova Preambular 

10 a 13 – Prazo de recurso contra o resultado provisório da Prova Preambular  (totalização de pontos) 

15 - Publicações: a) resultado definitivo da Prova Preambular; b) convocação COMPLEMENTAR dos 

candidatos cotistas (com deficiência e negros), para comparecerem, respectivamente, perante as Comissões 

Multiprofissional e de Verificação 

17 a 20 - Comparecimento dos candidatos com deficiência (convocação complementar) perante a Comissão 

Multiprofissional  

20 - Comparecimento dos candidatos negros (convocação complementar) perante a Comissão de 

Verificação 

21 - Publicação do resultado provisório das Comissões Multiprofissional e de Verificação 

22 a 24 - Prazo de recurso contra o resultado provisório das Comissões Multiprofissional e de Verificação 

28 - Sessão pública para julgamento dos recursos contra o resultado da Comissão de Verificação pela 

Comissão do Concurso 

30 – Publicações: a) resultado dos recursos contra as decisões das Comissões Multiprofissional de 

Verificação; b) resultado definitivo das Comissões Multiprofissional de Verificação; c) convocação dos 

candidatos (ampla concorrência/cotistas) para a realização das provas escritas especializadas. 

FEVEREIRO/2020 (24 a 26 Carnaval ) 

15 e 16 - Provas Especializadas 

MARÇO/2020 

Correção das provas 

ABRIL/2020 (08 a 10 Semana Santa, 21 Tiradentes) 

08 - Publicação do resultado provisório das provas especializadas 

13 a 15 - Prazo de recurso e vista das provas especializadas 

MAIO/2020 (01 Dia do Trabalhador) 

07 -  Sessão pública de julgamento dos recursos das provas especializadas  

08 - Publicação da sessão de julgamento dos recursos contra as provas especializadas 

13 -  Publicação: a) resultado definitivo das provas especializadas; b) convocação para as inscrições 

definitivas; c) divulgação das clínicas (exames psicotécnicos) 

18 a 28 – Inscrições definitivas, aferição de higidez física e mental e entrega de documentos que 

comprovem os títulos e atividade jurídica  

JUNHO/2020 (11 e 12 Corpus Christi) 

02 -  Publicação do resultado provisório das inscrições definitivas  

03 a 05 -  Prazo de recurso contra o resultado das inscrições definitivas 

09 - Publicações: a) resultado do julgamento do recurso; b) resultado final das inscrições definitivas; c) 

convocação para as provais orais; c) sorteio de ordem de arguição das provas orais  

17 a 30 - Período das Provas orais 

JULHO/2020 

01 e 02 -  Período das Provas orais  
04 - Publicação do resultado provisório das provas orais 

06 a 08 – Prazo de recurso contra o resultado das provas orais e acesso as gravações 

15 - Sessão pública de julgamento dos recursos contra as provas orais 

16 - Publicação do resultado definitivo das provas orais e resultado provisório dos títulos 

17 a 20 – Prazo de recurso resultado provisório dos títulos 

23 - Publicação do resultado definitivo dos títulos e do resultado final do concurso 

24 a 27 – Prazo de recurso do resultado final do concurso 

29 - Publicação do resultado final do concurso 

Homologação pelo Conselho Superior do MPMG 

 

 


