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8.2.7 O candidato não enquadrado na condição de negro será
comunicado dessa situação ao final das entrevistas de que trata o
subitem 8.2, podendo recorrer da decisão à comissão específica, até
48 horas após a ciência. Não caberá recurso de recurso.
Leia-se:
8.2.3. A Comissão Específica, constante do subitem 8.2, será
composta por 5 (cinco) membros, servidores públicos, que serão
distribuídos por gênero, cor e naturalidade a serem nomeados, exclusivamente, para avaliação do candidato concorrente às vagas reservadas aos negros neste processo seletivo.
8.2.7 O resultado da decisão da comissão específica será
divulgado no site oficial do concurso http://concurso.fiotec.fiocruz.br
conforme cronograma. O candidato não enquadrado na condição de
negro poderá recorrer da decisão, em até 48 horas após a divulgação
do resultado no site acima mencionado. Não caberá recurso do recurso.
Na retificação publicada no DOU nº 157 de 16 de agosto de
2016, seção 3, página 73,
onde se lê:
No edital nº 01, de 13 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 14 de junho de 2016, seção 3, página 105, Anexo V,
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações;
Publicação do Edital // 14 de junho // DOU;Período de inscrição // 04
de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10 h do dia 04/07
às 23h 59min do dia 08/08;Período para solicitar isenção do pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela Internet das
10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07;Resultado da solicitação
da isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho // Internet a partir
das 10h;Recurso contra o resultado da isenção do
pagamento de inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07;Resultado
definitivo da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho //
Internet a partir das 10h e DOU;Período de envio dos laudos dos
candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via
Correios;Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência e negros // 23 de agosto //
Somente pela Internet a partir das 10h ;Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet
das 10h do dia 24/08 até às 18h do dia 25/08;Publicação do resultado
dos recursos contra o indeferimento e homologação das inscrições //
31 de agosto // Internet a partir das 10h e DOU;Disponibilização do
Cartão de Confirmação de Inscrição // 12 de setembro // Internet a
partir das 10h;Aplicação da Prova Objetiva // 25 de setembro //
Locais de Prova;Divulgação do Gabarito // até 27 de setembro //
Internet;Prazo de recurso contra o
Gabarito // 28 e 29 de setembro // Somente pela Internet das
10h do dia 28/09 até às 18h do dia 29/09;Julgamento dos recursos
contra o Gabarito // 30 de setembro a 06 de outubro // Banca examinadora; Resposta dos recursos contra o Gabarito, Divulgação do
Gabarito definitivo e Resultado da Prova Objetiva // 14 de outubro //
Internet a partir das 10h e DOU; Recurso contra o resultado da Prova
Objetiva // 17 e 18 de outubro // Somente pela Internet das 10h do dia
17/10 até às 18h do dia 18/10;Julgamento dos recursos contra a nota
da Prova Objetiva // 19 e 20 de outubro // Coordenação; Resultado do
recurso contra a nota da Prova Objetiva, Divulgação do resultado
parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 25 de outubro // Internet a partir das 10h e DOU; Avaliação
dos candidatos que se declararam negros // 03 e 04 de novembro //
nos locais das entrevistas; Prazo para recurso contra a decisão da
comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros // até
48 horas após a ciência do resultado da avaliação // somente pela
internet; Julgamento dos recursos contra a decisão da comissão de
avaliação dos candidatos que se declararam negros // 11 e 14 de
novembro // Comissão de Avaliação; Resultado do julgamento dos
recursos contra decisão da comissão de avaliação dos candidatos que
se declararam negros e resultado final // 18 de novembro // Internet a
partir das 10h e DOU; Homologação do Concurso // 25 de novembro
// DOU.
Leia-se:
No edital nº 01, de 13 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 14 de junho de 2016, seção 3, página 105, Anexo V,
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações;
Publicação do Edital // 14 de junho // DOU;Período de inscrição
// 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10
h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 08/08;Período para solicitar
isenção do pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07;Resultado
da solicitação da isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho //
Internet a partir das 10h;Recurso contra o resultado da isenção do
pagamento de inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07;Resultado
definitivo da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho //
Internet a partir das 10h e DOU;Período de envio dos laudos dos
candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via
Correios;Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência e negros // 23 de agosto //
Somente pela Internet a partir das 10h ;Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet
das 10h do dia 24/08 até às 18h do dia 25/08;Publicação do resultado
dos recursos contra o indeferimento e homologação das inscrições //
31 de agosto // Internet a partir das 10h e DOU;Disponibilização do
Cartão de Confirmação de Inscrição // 12 de setembro // Internet a
partir das 10h;Aplicação da Prova Objetiva // 25 de setembro //
Locais de Prova;Divulgação do Gabarito // até 27 de setembro //
Internet;Prazo de recurso contra o Gabarito // 28 e 29 de setembro //
Somente pela Internet das 10h do dia 28/09 até às 18h do dia
29/09;Julgamento dos recursos contra o Gabarito // 30 de setembro a
06 de outubro // Banca examinadora; Resposta dos recursos contra o
Gabarito, Divulgação do Gabarito definitivo e Resultado da Prova
Objetiva // 14 de outubro // Internet a partir das 10h e DOU; Recurso

contra o resultado da Prova Objetiva // 17 e 18 de outubro // Somente
pela Internet das 10h do dia 17/10 até às 18h do dia 18/10;Julgamento
dos recursos contra a nota da Prova Objetiva // 19 e 20 de outubro //
Coordenação; Resultado do recurso contra a nota da Prova Objetiva,
Divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação dos
candidatos que se declararam negros // 25 de outubro // Internet a
partir das 10h e DOU; Avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 03 e 04 de novembro // nos locais das entrevistas; Resultado
da avaliação: 07 de novembro de 2016 //Somente pela internet a
partir das 10h // Prazo para recurso contra a decisão da comissão de
avaliação dos candidatos que se declararam negros //08 e 09 de
novembro // Somente pela internet das 10h do dia 08/11 às 18h do dia
09/11; Convocação para julgamento do recurso // 11 de novembro de
2016 /Somente pela internet /Julgamento dos recursos contra a decisão da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 14 de novembro // Comissão de Avaliação; Resultado do
julgamento dos recursos contra decisão da comissão de avaliação dos
candidatos que se declararam negros e resultado final // 18 de novembro // Internet a partir das 10h e DOU; Homologação do Concurso // 25 de novembro // DOU.
Na retificação publicada no DOU nº 157 de 16 de agosto de
2016, seção 3, página 73,
Onde se lê:
No Edital nº 02, de 14 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 15 de junho de 2016, seção 3, página XXXX, Anexo VI
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações
;;Publicação do Edital // 15 de junho // DOU ;; Período de inscrição
// 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia
04/07 às 23h 59min do dia 08/08 ;; Período para solicitar isenção do
pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07 ;; Resultado
da solicitação de isenção do pagamento da inscrição // 19 de
julho //Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o resultado da
isenção do pagamento da inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07 ;; Resultado
definitivo da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho //
Internet a partir das 10h e DOU ;; Período de envio dos laudos dos
candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via
Correios ;; Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência e negros // 23 de agosto //
Somente pela Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet
das 10h do dia 24/08 até às 18h do dia 25/08 ;; Publicação do
resultado dos recursos contra o indeferimento e homologação das
inscrições // 31 de agosto // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição // 12 de
setembro // Internet a partir das 10h ;; Aplicação da Prova Discursiva
// 25 de setembro // Locais de Prova ;; Correção da Prova Discursiva
// 03 a 07 de outubro // Banca examinadora ;; Divulgação do Espelho
de Respostas e Resultado da Prova Discursiva. Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação Profissional e do Memorial. // 12 de
outubro // Internet a partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o
Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva // 13 e 14 de outubro // Somente pela
Internet das 10h do dia 13/10 até às 18h do dia 14/10 ;; Julgamento
dos recursos contra o Espelho de Respostas e a Prova Discursiva ;; //
20 a 25 de outubro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos
contra a Prova Discursiva, Resultado da Prova Discursiva, Convocação para entrega de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial. // 31 de outubro // Internet a partir das 10h e
DOU ;;Encaminhamento dos Títulos e Currículo, Projeto de Atuação
Profissional e Memorial // 31 de outubro a 04 de novembro // Via
Correios e e-mail ;; Recebimento e leitura dos memoriais e projetos
//11 a 18 de novembro // Banca examinadora ;; Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial //28
de novembro a 02 de dezembro// Locais de prova ;; Divulgação do
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial // 09 de dezembro // Internet a
partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o Resultado da Análise de
Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação Profissional e da Defesa
de Memorial // 12 e 13 de dezembro // Internet a partir das 10h
;;Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e Currículo, do
Projeto de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial // 16 a 21
de dezembro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra o
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 30 de dezembro // Internet a partir das 10h e DOU ;;Avaliação dos candidatos que se declararam negros // 11 de janeiro de
2017 // Nos locais das entrevistas ;; Prazo para recurso contra a
decisão da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 12 e 13 de janeiro de 2017 // Somente pela internet das 10h
do dia 12/01/2017 até às 18h do dia 13/01/2017 ;; Julgamento dos
recursos contra a decisão da comissão de avaliação dos candidatos
que se declararam negros // 16 e 17 de janeiro de 2017 // Comissão
de avaliação ;; Resultado do julgamento dos recursos contra decisão
da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros e
resultado final // 19 de janeiro de 2017 //Internet a partir das 10h e
DOU; Homologação do Concurso // 25 de janeiro de 2017 // DOU.
Leia-se
No Edital nº 02, de 14 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 15 de junho de 2016, seção 3, página , Anexo VI
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações
;;Publicação do Edital // 15 de junho // DOU ;; Período de inscrição
// 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia
04/07 às 23h 59min do dia 08/08 ;; Período para solicitar isenção do
pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07 ;; Resultado
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da solicitação de isenção do pagamento da inscrição // 19 de
julho //Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o resultado da
isenção do pagamento da inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07 ;; Resultado
definitivo da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho //
Internet a partir das 10h e DOU ;; Período de envio dos laudos dos
candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via
Correios ;; Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência e negros // 23 de agosto //
Somente pela Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet
das 10h do dia 24/08 até às 18h do dia 25/08 ;; Publicação do
resultado dos recursos contra o indeferimento e homologação das
inscrições // 31 de agosto // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição // 12 de
setembro // Internet a partir das 10h ;; Aplicação da Prova Discursiva
// 25 de setembro // Locais de Prova ;; Correção da Prova Discursiva
// 03 a 07 de outubro // Banca examinadora ;; Divulgação do Espelho
de Respostas e Resultado da Prova Discursiva. Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação Profissional e do Memorial. // 12 de
outubro // Internet a partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o
Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva // 13 e 14 de outubro // Somente pela
Internet das 10h do dia 13/10 até às 18h do dia 14/10 ;; Julgamento
dos recursos contra o Espelho de Respostas e a Prova Discursiva ;; //
20 a 25 de outubro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos
contra a Prova Discursiva, Resultado da Prova Discursiva, Convocação para entrega de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial. // 31 de outubro // Internet a partir das 10h e
DOU ;;Encaminhamento dos Títulos e Currículo, Projeto de Atuação
Profissional e Memorial // 31 de outubro a 04 de novembro // Via
Correios e e-mail ;; Recebimento e leitura dos memoriais e projetos
//11 a 18 de novembro // Banca examinadora ;; Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial //28
de novembro a 02 de dezembro// Locais de prova ;; Divulgação do
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial // 09 de dezembro // Internet a
partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o Resultado da Análise de
Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação Profissional e da Defesa
de Memorial // 12 e 13 de dezembro // Internet a partir das 10h
;;Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e Currículo, do
Projeto de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial // 16 a 21
de dezembro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra o
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 30 de dezembro // Internet a partir das 10h e DOU ;;Avaliação dos candidatos que se declararam negros // 11 de janeiro de
2017 // Nos locais das entrevistas ;; Resultado da avaliação: 12 de
janeiro de 2017 //Somente pela internet // Prazo para recurso contra a
decisão da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 13 e 14 de janeiro de 2017 // Somente pela internet das 10h
do dia 13/01/2017 até às 18h do dia 14/01/2017 ;; Convocação para
julgamento do recurso // 16 janeiro de 2017 /Somente pela internet //
Julgamento dos recursos contra a decisão da comissão de avaliação
dos candidatos que se declararam negros // 19 de janeiro de 2017 //
Comissão de avaliação ;; Resultado do julgamento dos recursos contra decisão da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros e resultado final // 23 de janeiro de 2017 //Internet a
partir das 10h e DOU; Homologação do Concurso // 25 de janeiro de
2017 // DOU.
No edital nº 03 de 29 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 167 de 30 de agosto de 2016, seção 3, Anexo V, página 257
Onde se lê:
ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO
Eventos //Datas referentes ao ano de 2016 e 2017//Observações;;Publicação do Edital//30 de agosto//DOU;;Período de inscrição//06 de setembro a 09 de outubro//Somente pela Internet das
10h do dia 06/09 às 23h 59min do dia 09/10;;Período para solicitar
isenção do pagamento da inscrição//06 a 08 de setembro//Somente
pela Internet das 10h do dia 06/09 às 23h 59min do dia 08/09;;Resultado da solicitação da isenção do pagamento inscrição//19 de setembro//Internet a partir das 10h;;Recurso contra o resultado da isenção do pagamento de inscrição//20 e 21 de setembro//Somente pela
Internet das 10h do dia 20/09 até às 18h do dia 21/09;;Resultado
definitivo da isenção do pagamento da inscrição//27 de setembro//Internet a partir das 10h e DOU;;Período de envio dos laudos das
pessoas com deficiência//26 de setembro a 10 de outubro//Via Correios;;Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam portadores de deficiência e negros//26 de outubro//Somente
pela Internet a partir das 10h;;Recurso contra os indeferimentos das
inscrições//27 e 28 de outubro//Somente pela Internet das 10h do dia
27/10 até às 18h do dia 28/10;;Publicação do resultado dos recursos
contra os indeferimentos e homologação das inscrições//07 de novembro//Internet a partir das 10h e DOU;;Disponibilização do Cartão
de Confirmação de Inscrição//11 de novembro//Internet a partir das
10h;;Aplicação da prova objetiva//20 de novembro//Locais de Prova;;Divulgação do gabarito//Até 22 de novembro//Internet;;Prazo de
recurso contra o gabarito//23 e 24 de novembro//Somente pela Internet das 10h do dia 23/11 até às 18h do dia 24/11;;Resposta dos
recursos contra o gabarito, divulgação do gabarito definitivo e divulgação da nota da prova objetiva//12 de dezembro//Internet e
DOU;;Recurso contra a nota da prova objetiva//13 e 14 de dezembro//Somente pela Internet das 10h do dia 13/12 até às 18h do dia
14/12;;Resultado do recurso contra a nota da Prova Objetiva, Divulgação do resultado dos candidatos que não realizam Prova Prática
e Convocação para a Prova Prática//20 de dezembro//Internet e
DOU;;Aplicação da prova prática//10 a 19 de janeiro 2017//Locais de
Prova;;Divulgação do resultado da prova prática//25 de janeiro//In-
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