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LVI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA – CRONOGRAMA ESTIMADO 

PUBLICADO EM 28/08/2018 

AGOSTO  

28/08 – Publicação do resultado definitivo das notas dos candidatos classificados e convocação para as 

Provas Especializadas 

 

SETEMBRO  

15 e 16 - PROVAS ESCRITAS ESPECIALIZADAS 

 

OUTUBRO  

TRABALHOS INTERNOS  

 

NOVEMBRO  

07 - Publicação do resultado provisório das provas especializadas 

08 a 12 - Vista das provas especializadas e prazo para recurso 

 

DEZEMBRO 

10 - Sessão pública de julgamento dos recursos das provas especializadas 

12 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos das provas especializadas  

14 - Publicação do resultado definitivo das provas especializadas e convocação para as inscrições definitivas 

17 - Sorteio das clínicas psicotécnicas e disponibilização no site do MPMG 

 

JANEIRO  

07 a 25 - Período das inscrições definitivas e entrega de documentos que comprovem os títulos e atividade 

jurídica 

29 - Publicação do resultado das inscrições definitivas  

30 e 31 - Prazo para recurso contra o resultado das inscrições definitivas 

 

FEVEREIRO 

01 - Prazo para recurso contra o resultado das inscrições definitivas 

06 - Publicação do resultado do julgamento do recurso e do deferimento das inscrições definitivas e 

convocação para as provais orais 

06- Sorteio da ordem de arguição das provas orais  

11 a 28 - PROVAS ORAIS (13 dias úteis) 

 

MARÇO  

02 - Publicação do resultado provisório das provas orais 

07 a 11 - Acesso às gravações das provas orais e prazo para recurso 

18 - Sessão pública de julgamento dos recursos contra o resultado das provas orais 

19 - Publicação do resultado definitivo das provas orais e resultado dos títulos. 

20 a 22 - Prazo para recurso do resultado provisório dos títulos 

26 - Publicação do resultado definitivo dos títulos e do resultado final do concurso 

27 a 29 – Prazo para recurso do resultado final do concurso. 

30 - Publicação do resultado final do concurso 

 

Homologação pelo Conselho Superior do MPMG 

 

 


