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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN-AC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE FASES 
 

 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Publicação do edital de abertura 08/03/2019 

Período de inscrições  08/03 a 15/04/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 16/04/2019 

Publicação do resultado preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

22/04/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

23 e 24/04/2019 

Publicação do resultado definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

25/04/2019 

Publicação do Edital de convocação para a prova objetiva e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

30/04/2019 

Realização da prova objetiva (cargo de nível médio – turno da manhã) 
Realização das provas objetiva e discursiva (cargo de superior – turno da tarde) 

05/05/2019 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 06/05/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 07 e 08/05/2019 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 27/05/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  28 e 29/05/2019 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da prova discursiva 10/06/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o do resultado preliminar da prova discursiva 11 e 12/06/2019 

Publicação do resultado definitivo da prova discursiva 24/06/2019 

Publicação de edital de convocação para entrega de documentos de avaliação de títulos e experiência profissional  
(apenas cargo de nível superior) 

25/06/2019 

Prazo para envio de documentos de avaliação de títulos e experiência profissional 26 a 28/06/2019 

Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos e experiência profissional 15/07/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos e experiência profissional 16 e 17/07/2019 

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos e experiência profissional 24/07/2019 

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br 
** Datas a serem oportunamente divulgadas em Edital específico. 
 

http://www.quadrix.org.br/

