
 

 CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E  
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (DATAS PROVÁVEIS) 
 

Datas Eventos Dias 

21/02/18 
Publicação do Edital de Abertura de Inscrição pela CEAGESP, divulgação no site do INSTITUTO 
ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br e em jornal de grande circulação. 

01 útil 

21/02 a 
08/03/18 

Período de inscrições do Concurso Público, solicitações de inscrições de candidatos 
negros – Cota Racial, solicitações de condição especial para a realização das provas e 
solicitações de candidatos PcD. 

17 corridos 

08 a 
15/03/18 

Prorrogação das inscrições. 08 corridos 

05 e 
06/03/18 

Período de solicitação de isenção do valor de inscrição e envio da documentação comprobatória 
do pedido de isenção. 

02 úteis 

08/03/18 
Divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br, do resultado da análise 
das solicitações de isenção do valor de inscrição. 

01 útil 

09 e 
10/03/18 

Período para interposição de recurso contra o indeferimento das solicitações de isenção do valor 
de inscrição. 

02 úteis 

13/03/18 
Divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br, do resultado da análise 
dos recursos contra o indeferimento das solicitações de isenção do valor de inscrição. 

01 útil 

13 a 
15/03/18 

Período para que os candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido formalizem a 
inscrição gerando o boleto no site e efetuando o pagamento do valor de inscrição. 

03 úteis 

16/03/18 Vencimento do boleto de pagamento do valor de inscrição. 01 útil 

21/03/18 
Divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br, da lista de inscrições 
efetivadas, inscrições que participarão nas vagas reservadas aos PcD e inscrições que 
participarão nas vagas reservadas aos candidatos negros. 

01 útil 

22 e 
23/03/18 

Período para interposição de recurso referente à divulgação das inscrições efetivadas, inscrições 
que participarão nas vagas reservadas aos PcD e inscrições que participarão nas vagas 
reservadas aos candidatos negros. 

02 úteis 

28/03/18 
Divulgação do resultado – somente no site www.institutoaguia.org.br – da análise dos recursos 
referente à divulgação das inscrições efetivadas, inscrições que participarão nas vagas 
reservadas aos PcD e inscrições que participarão nas vagas reservadas aos candidatos negros. 

01 útil 

06/04/18 
Divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br, e Publicação do Edital 
de Convocação para as Provas Objetivas, Provas Discursivas e Entrega de Títulos pela 
CEAGESP. 

01 útil 

15/04/18 
Aplicação das Provas Objetivas (para todos os cargos), Provas Discursivas (para os cargos 
de nível superior), Peça Processual (para os cargos de Advogado – cível e Advogado – 
trabalhista). 

Domingo 

16/04/18 
Divulgação do gabarito provisório das Provas Objetivas no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br. 

01 útil 

17 e 
18/04/18 

Período de interposição de recursos contra o gabarito provisório das Provas Objetivas. 02 úteis 

26/04/18 

Divulgação do resultado – somente no site www.institutoaguia.org.br – da análise dos recursos 
referentes ao gabarito provisório. 
Divulgação do resultado – somente no site www.institutoaguia.org.br – do resultado provisório 
das Provas Objetivas. 

01 útil 

27 e 
28/04/18 

Período de interposição de recursos contra o resultado provisório das Provas Objetivas. 02 úteis 

08/05/18  
Divulgação – somente no site www.institutoaguia.org.br – do resultado provisório das Provas 
Discursivas e Peça Processual. 

01 útil 

08 a 
11/05/18 

Período para envio de Títulos (para os cargos de nível superior) dos candidatos habilitados para a 
Avaliação de Títulos. 

04 úteis 

09/05/18 

Publicação pela CEAGESP e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br, do Edital de Resultado Final das Provas Objetivas, do Edital de 

Convocação dos candidatos habilitados para Prova Prática (somente para os cargos de Técnico 
Operacional III – Civil, Técnico Operacional IV – Elétrica e Técnico Operacional IV – Mecânica) e 
do Edital de Convocação dos candidatos habilitados para o Teste de Aptidão Física (somente 
para o cargo de Inspetor de Segurança). 

01 útil 

09 e 
10/05/18 

Período de interposição de recursos contra o resultado provisório das Provas Discursivas e Peça 
Processual. 

02 úteis 
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12 e 
13/05/18 

Aplicação da Prova Prática (somente para os cargos de Técnico Operacional III – Civil, 
Técnico Operacional IV – Elétrica e Técnico Operacional IV – Mecânica). 
Aplicação do Teste de Aptidão Física (somente para o cargo de Inspetor de Segurança). 

Sábado e 
Domingo 

17/05/18 
Divulgação – somente no site www.institutoaguia.org.br – dos resultados provisórios da Prova 
Prática e dos resultados provisórios do Teste de Aptidão Física. 

01 útil 

18 e 
19/05/18 

Período de interposição de recursos contra os resultados provisórios da Prova Prática e contra os 
resultados provisórios do Teste de Aptidão Física. 

02 úteis 

21/05/18 
Publicação pela CEAGESP e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br, do Edital de Resultado Final das Provas Discursivas e Peça 

Processual. 
01 útil 

22/05/18 
Divulgação – somente no site www.institutoaguia.org.br – do resultado provisório da Avaliação 
de Títulos. 

01 útil 

23 e 
24/05/18 

Período de interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de Títulos. 
02 úteis 

28/05/18 

Publicação pela CEAGESP e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br, do Resultado Final da Prova Prática, do Resultado Final do Teste de 

Aptidão Física e do Edital de Convocação para os candidatos habilitados para a Avaliação 
Psicológica. 

01 útil 

04 a 
06/06/18 

Avaliação Psicológica dos candidatos habilitados. 
03 úteis 

05/06/18 
Publicação pela CEAGESP e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br, do Edital de Resultado Final da Avaliação de Títulos. 

01 útil 

08/06/18 
Divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br, do resultado provisório 

da Avaliação Psicológica. 
01 útil 

11 e 
12/06/18 

Período de interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação Psicológica. 
02 úteis 

27/06/18 
Publicação pela CEAGESP e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA – 
www.institutoaguia.org.br, do Edital de Resultado Final da Avaliação Psicológica e Publicação 
no Diário Oficial da União do Resultado Final e Homologação do Concurso Público. 

01 útil 

 

 

 


