
Cronograma Previsto – Em 12-07-2021 

Grupo 2 – Somente Técnico em Enfermagem 
Opções de Vaga: 

B-208 / B-209 
 

Período 
Ordem Atividades 

Início Término 

01 Publicação do Edital de reabertura das inscrições – D.O.U. 25/05/2021 

02 Publicação do Edital de reabertura das inscrições – Internet 25/05/2021 

03 Cadastramento de inscrição – Internet  01/06/2021 15/06/2021 

04 Pedido de isenção da taxa de inscrição - CadÚnico e REDOME – Internet 01/06/2021 15/06/2021 

05 Envio dos comprovantes de doador de medula óssea - REDOME – Internet Até 15/06/2021 

06 
Entrega de laudo ou atestado médico e solicitação de tempo adicional de prova para vagas reservadas a pessoas com 
deficiência – Via e-mail na forma descrita no Edital de Reabertura das Inscrições 

Até 29/06/2021 

07 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição - CadÚnico e REDOME – Internet 07/07/2021 

08 Interposição de recurso contra o indeferimento dos pedidos de isenção – Internet 08/07/2021 09/07/2021 

09 Resultado final dos pedidos de isenção - Internet 20/07/2021 

10 
Geração, impressão e pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) – de acordo com as orientações 
constantes no Edital de Reabertura das Inscrições 

Até 23/07/2021 

11 Divulgação da relação preliminar de candidatos com inscrição confirmada no concurso (pagantes e isentos) - Internet 05/08/2021 

12 
Interposição de recursos contra a Divulgação da relação preliminar de candidatos com inscrição confirmada no 
concurso (pagantes e isentos), com o envio de comprovante de pagamento - Internet 

06/08/2021 16/08/2021 

13 
Opção de vaga a ser considerada, EXCLUSIVAMENTE, nos casos, e na forma, previstos no subitem 1.3.3.5 do Edital 
nº 403 de 21 de maio de 2021, disponível na página eletrônica do concurso. Vide também subitem 1.3.3.5.1. 

Até 16/08/2021 

14 Divulgação da relação final de candidatos com inscrição confirmada no concurso (pagantes e isentos) - Internet Até 23/08/2021 

15 Divulgação do cronograma de aplicação das provas objetivas e das provas práticas Até 27/08/2021 
 
 
 



 


