FUNEL – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER DE UBERABA
Atenção!
Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar os eventos, nos meios informados no presente Edital.
CRONOGRAMA PREVISTO
Veículos Oficiais de Divulgação: Nos sites da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e da Prefeitura/ FUNEL
(www.uberaba.mg.gov.br) e na Imprensa Oficial do Município de Uberaba “Porta Voz” (portavozuberaba.com.br)
DATAS

EVENTOS

15/10 a 15/11/2018
22/10 a 25/10/2018
05/11//2018

Período de Inscrição pela Internet.
Período de Solicitação de isenção da taxa de inscrição.
Divulgação da análise das solicitações de isenção nos sites da FUNEL e CETRO.

06 a 09/11/2018

Período recursal do indeferimento das solicitações de isenção no site da CETRO.

Em breve

Divulgação do resultado dos recursos do indeferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição,
no site da CETRO – área restrita dos candidatos.
Prazo para os candidatos que não obtiveram deferimento gerarem boleto para pagamento das
inscrições e para os candidatos que obtiveram deferimento imprimirem comprovante de inscrição no
site da CETRO.
Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação das listas de Deferimento e Indeferidas na FUNEL e nos sites da CETRO e da FUNEL.
Prazo recursal – referente às inscrições indeferidas.
Divulgação dos locais das provas objetivas, discursivas e títulos na FUNEL para informação aos
candidatos e disponibilização do Edital nos sites da CETRO e da FUNEL. Divulgação das respostas
dos recursos dos indeferimentos das inscrições no site da CETRO – área restrita dos candidatos.
Aplicação das provas objetivas, discursivas e Títulos. (provável data)

Em breve

Divulgação do gabarito da prova objetiva no site da CETRO e da FUNEL.

Em breve

Prazo recursal referente à publicação do gabarito da prova objetiva.

13/11/2018
13 a 15/11/2018
16/11/2018
28/11/2018
29/11 a 01/12//2018
Em breve

Em breve
Em breve
Em breve

Em breve

Divulgação das listas de resultado provisório das provas objetivas, discursivas e títulos,
resposta à análise de recursos do gabarito da prova objetiva na FUNEL e divulgação nos sites da
CETRO e da FUNEL.
Prazo recursal referente ao resultado provisório das provas objetivas, subjetivas e títulos no site da
CETRO.
Divulgação das listas de resultado final das provas objetivas, subjetivas e títulos e resposta à análise
de recursos do resultado provisório no site da FUNEL e da CETRO.
Homologação do resultado:
Carreira de Assistente de Serviços Públicos - Cargos: Eletricista, Trabalhador Braçal, Serralheiro e
Soldador.
Carreira de Agente de Serviços Públicos - Cargo Almoxarife, Agente Administrativo, Técnico em
Contabilidade.
Carreira de Analista de Serviços Públicos - Cargos Analista de Direito, Analista em Administração,
Auditor, Jornalista ou Comunicador Social.
Carreira Procurador Jurídico – Cargo: Procurador Jurídico Fundacional

FERIADOS 2018
NOVEMBRO
15 – Dia de Nossa Senhora da Abadia

AGOSTO
02 – Dia de Finados

15 – Proclamação da república
SETEMBRO
20 – Dia da Consciência Negra
07 – Independência do Brasil

OUTUBRO
12 – Nossa Senhora Aparecida
15 – Dia do Professor
28 – Dia do Servidor Público

DEZEMBRO
25 - Natal

FERIADOS 2019 JANEIRO
01 – Ano Novo
MARÇO
02 – Aniversário da Cidade
02 – Carnaval
03 – Carnaval
04 - Carnaval
ABRIL
19 – Sexta feira Santa
21 - Tiradentes
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