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C R O N O G R A M A  C O M  A S  D A T A S  P R E V I S T A S  N O

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 2 / 2 0 1 6  -  R E T I F I C A D O

ITEM EVENTO DATA

1 1.1 Publicação do Edital de Abertura  14/08/2017

2

2.1 A solicitação de isenção da taxa de inscrição será realizada somente via internet
no período das 08h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 21/08/2017, observado o
horário oficial de Brasília/DF. mediante preenchimento do Formulário de Solicitação
de  Isenção  da  Taxa  de  Inscrição,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br. 

14/08/2017 e
21/08/2017

2.2 Para os candidatos que não têm acesso à internet serão disponibilizados 2 (dois)
Postos Presenciais de Inscrição situados nos  Endereços:  a)  Pavilhão de Aulas da
Federação IV - PAF IV - Av. Adhemar de Barros S/Nº - Campus Universitário de Ondina
- sala 203  –  Salvador/BA;  e b)  IMS/CAT-  Instituto  Multidisciplinar  de  Saúde  –
Campus Anísio Teixeira – Rua Rio de Contas, 58, quadra 17 – Universitário – Vitória da
Conquista/BA. Os postos funcionarão do dia 14/08/2017 ao dia 21/08/2017, no período
de  8h30min às 12h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), observado o horário
local.

14/08/2017 e
21/08/2017

2.3 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 24/08/2017 no
endereço eletrônico   www.institutoaocp.org.br.

24/08/2017

2.4 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida
poderá  impetrar  recurso,  em formulário  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br no período das 0h00min do dia 25/08/2017 às 23h59min do
dia 28/08/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF.

25/08/217 e
28/08/2017

2.5 Se após a análise do recurso permanecer a decisão do indeferimento da solicitação de
isenção  da  taxa,  o  candidato  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br até as  14h (horário de Brasília/DF) do dia  20/09/2017,  ou
dirigir-se até um dos Postos de Inscrição Presencial até as 12h (horário Local) do dia
20/09/2017, realizar uma nova inscrição, gerar a Guia de Recolhimento da União - GRU
simples,  exclusivamente no endereço  eletrônico  www.institutoaocp.org.br e  efetuar  o
pagamento até o seu vencimento para participar do certame.

20/09/2017

2.6 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados
devidamente  inscritos  no  Concurso  Público  e  poderão consultar  o  status da sua
inscrição no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br, a partir do
dia 24/08/2017.

24/08/2017

3

3.1 Das inscrições para o concurso, via internet:
3.2 Período: das  08h do dia 14/08/2017 às  14h do dia 20/09/2017, observado horário

oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br  ;
14/08/2017 até

20/09/2017

3.3 Das inscrições no Posto de Inscrição Presencial:
3.3.1 Para  os  candidatos  que  não  têm acesso à  internet  serão  disponibilizados  2  (dois)

Postos de Inscrição Presencial,  situados nos  Endereços:  a)  Pavilhão de Aulas da
Federação IV - PAF IV - Av. Adhemar de Barros S/Nº - Campus Universitário de Ondina
- sala 203  –  Salvador/BA;  e b)  IMS/CAT-  Instituto  Multidisciplinar  de  Saúde  –
Campus Anísio Teixeira – Rua Rio de Contas, 58, quadra 17 – Universitário – Vitória da
Conquista/BA.

3.3.2 Os postos funcionarão do dia 14/08/2017 ao dia 20/09/2017, no período de 8h30min às
12h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), observado o horário local.

14/08/2017 até
20/09/2017

3.4 O candidato deverá efetuar o pagamento de sua inscrição até a data de vencimento
constante da GRU, podendo utilizar a opção de imprimir a 2ª via da GRU, no endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br, até o dia 20 de setembro de 2017. As inscrições
realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.

20/09/2017

3.5 Quanto  ao  indeferimento  da  solicitação  de  inscrição,  caberá  interposição  de
recurso,  protocolado  em  formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br, no período das 0h00min do dia 26/09/2017 até as 23h59min
do dia 27/09/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF

26/09/2017 e
27/09/2017

4 4.1 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa
com deficiência  estará disponível  no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a

25/09/2017
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partir da data provável de 25/09/2017.

4.1.1 O  candidato  que  tiver  a  sua  inscrição  indeferida  como  PcD  poderá  impetrar
recurso,  em  formulário  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br no período das 0h00min do dia 26/09/2017 até as 23h59min
do dia 27/09/2017, observado horário oficial de Brasília/DF.

26/09/2017 e
27/09/2017

4.2 Os  documentos  referentes  às  disposições  dos  subitens  4.4,  6.4.2,  8.1.2,  8.1.3.1.1,
8.1.3.2 e 8.2.1.2 do Edital de Abertura deverão: a) ser entregues, pessoalmente ou por
terceiros,  em envelope lacrado,  em um dos  postos  de  recebimento,  no  período  de
8h30min às 12h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), observado o horário local,
do dia 14/08/2017 ao dia 20/09/2017, nas seguintes localidades:
a.1)  Pavilhão de Aulas da Federação IV -  PAF IV -  Av.  Adhemar de  Barros S/Nº  -
Campus Universitário de Ondina - sala 203 – Salvador/BA; e
a.2) IMS/CAT- Instituto Multidisciplinar de Saúde – Campus Anísio Teixeira – Rua Rio de
Contas, 58, quadra 17 – Universitário – Vitória da Conquista/BA.
b) ou enviados via  SEDEX com AR (Aviso de Recebimento),  ou  Carta Simples com
AR (Aviso de Recebimento), até o dia 20/09/2017 em envelope fechado endereçado ao
Instituto AOCP.

14/08/2017 até
20/09/2017

4.3 O  deferimento  das  solicitações  de  condição  especial estará  disponível  aos
candidatos no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir da data provável de
25/09/2017. 

25/09/2017

4.4 O  candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá
impetrar  recurso, em  formulário  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br,  no  período  das  0h00min  do  dia  26/09/2017  até  as
23h59min do dia 27/09/2017, observado horário oficial de Brasília/DF.

26/09/2017 e
27/09/2017

5

5.1 O  edital  de  deferimento  das  inscrições será  divulgado no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br na data provável de 25/09/2017.

25/09/2017

5.2 Quanto  ao  indeferimento  de  inscrição,  caberá  pedido  de  recurso,  sem  efeito
suspensivo,  em  formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br no período das 0h00min do dia 26/09/2017 até as 23h59min
do dia 27/09/2017, observado horário oficial de Brasília/DF.

26/09/2017 e
27/09/2017

5.3 O edital de deferimento pós-recurso das inscrições será divulgado em 10/10/2017. 10/10/2017

6

6.1 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local  de prova deverá ser
emitido no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir de 10 de outubro de
2017.

10/10/2017

6.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 29 de outubro de 2017 ,  em
horário e local a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

29/10/2017

______________________________________________________________________________________________________________________________
Cronograma - Edital de Abertura nº 02/2016 – RETIFICADO – UFBA                                                                     | Página 2 de 2

http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/
http://www.institutoaocp.org.br/

