
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO - EDITAIS 02, 03 E 04/2012 
 

DATAS EVENTOS 

27/02 a 08/03/12 Elaboração da Minuta dos Editais pelo Instituto Mais. 

09/03/12 Envio da Minuta dos Editais a PREFEITURA para análise. 

12/03/12 Análise e atualizações da Minuta dos Editais pela PREFEITURA.  

13/03/12 Envio da Minuta dos Editais analisados pela PREFEITURA ao Instituto Mais. 

13 e 14/03/12 Finalização da Minuta dos Editais pelo Instituto Mais e a PREFEITURA. 

15/03/12 
Envio dos Editais do concurso para publicação oficial, pela PREFEITURA, no período da 
manhã. 

16/03/12 Publicação do Edital pela PREFEITURA. 

16/03 a 16/04/12 Divulgação do Concurso pelo Instituto Mais. 

30/03 a 16/04 Período de Inscrição – Internet. 

17/04/12 Vencimento do boleto bancário. 

18 a 25/04/12 
Cadastramento e alocação dos candidatos por local de prova e preparação do material 
para aplicação das provas objetivas e de redação. 

26/04/12 
Envio a PREFEITURA das listas de inscritos e do edital de convocação para realização 
das provas (objetiva, redação e recolhimento de títulos para cargos de professor). 

27/04/12 
Publicação do edital de convocação para a realização das provas objetivas e/ou de 
redação, pela PREFEITURA. 

27/04/12 
Afixação das listas na PREFEITURA contendo local de exame, para consulta por parte 
dos candidatos e divulgação no site do Instituto Mais e da PREFEITURA. 

06/05/12    
Aplicação das provas (objetivas e/ou de redação) e recolhimento dos 
documentos da prova de títulos para os cargos de Professor. 

07/05/12 
Envio à PREFEITURA dos gabaritos das provas realizadas, bem como divulgação dos 
gabaritos no site do Instituto Mais e da PREFEITURA. 

07 e 08/05/12 Prazo recursal referente ao gabarito divulgado das provas objetivas. 

09 a 23/05/12 

Período de: 

� Análise e respostas aos recursos impetrados pelos candidatos; 

� Correção das provas de redação; 

� Avaliação de Títulos;  

� Preparação para as provas práticas; e 

� Processamento do resultado parcial das provas realizadas em 06/05/12. 

24/05/12 

Envio à PREFEITURA para divulgação aos candidatos do: 

� Resultado parcial das provas realizadas (objetiva, redação e títulos);  

� Relação de candidatos convocados para as demais fases do concurso para os 
cargos com realização de Provas Práticas, TAF e Avaliação Psicológica. 

� Edital de convocação para as demais fases do concurso. 

25/05/12 

� Publicação do edital de convocação para realização das demais fases do concurso, 
pela Prefeitura. 

� Divulgação da lista de resultado parcial e da convocação para as demais fases do 
concurso, no site do Instituto Mais e da PREFEITURA. 

28 e 29/05/12 Prazo recursal referente ao resultado parcial divulgado. 

30/05 a 13/06/12 
Período de análise dos recursos impetrado pelos candidatos referente publicação do 
resultado parcial do concurso. 

02 e 03/06/12 
Aplicação das demais fases do concurso para os cargos com realização de 
Provas Práticas, TAF e Avaliação Psicológica. 

06/06/12 

Envio à PREFEITURA: 

� Resultado das Provas Práticas e do TAF dos cargos de Motorista e de Operador 
de Tráfego. 

� Convocação para realização da Avaliação Psicológica dos Cargos de Motorista e 



DATAS EVENTOS 

de Operador de Tráfego. 

08/06/12 
Publicação e divulgação no site do Instituto Mais e da Prefeitura do resultado das 
Provas Práticas e do TAF, bem como a convocação para realização da Avaliação 
Psicológica, para os cargos de Motorista e Operador de Tráfego. 

11 e 12/06/12 
Prazo recursal do resultado das Provas Práticas e do TAF dos cargos de Motorista e de 
Operador de Tráfego. 

14/06/12 

Envio à PREFEITURA: 

� Resultado final, para homologação, após prazo recursal, dos cargos que 
realizaram somente prova objetiva; e 

� Resultado das provas práticas dos demais cargos. 

15/06/12 
Publicação e divulgação no site do Instituto Mais e da Prefeitura da homologação dos 
cargos que realizaram somente prova objetiva e do resultado das demais provas práticas.  

17/06/12 
Realização da Avaliação Psicológica para os cargos de Motorista e Operador de 
Tráfego. 

18 e 19/06/12 Prazo recursal referente divulgação do resultado das provas práticas dos demais cargos. 

21/06/12 
Envio da lista de resultado da Avaliação Psicológica à Prefeitura e da lista de resultado 
final dos cargos que realizaram as demais provas práticas. 

22/06/12 
Divulgação no site do Instituto Mais e da Prefeitura, da lista de resultado da Avaliação 
Psicológica e homologação do resultado final dos demais cargos que realizaram prova 
prática. 

25 e 26/06/12 Prazo recursal referente divulgação do resultado da Avaliação Psicológica.  

01/07/12 Entrevista devolutiva e entrega da resposta dos recursos aos candidatos. 

05/07/12 
Envio da lista de resultado final à PREFEITURA, para homologação, dos cargos que 
realizaram avaliação psicológica. 

06/07/12 Homologação do concurso dos cargos que realizaram Avaliação Psicológica. 

 
 
 
Observações: 

As datas sugeridas a partir da realização das provas objetivas poderão sofrer alteração de 
acordo com o andamento do processo, no sentido de agilizar o processo para homologação 
antes do prazo eleitoral. 
 
 
São Paulo, 20 de março de 2012. 
 
Instituto Mais 
 


