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ANEXO IV – CRONOGRAMA 

 
ITEM ETAPAS DO CERTAME DATA 

01 Publicação do Edital de abertura do Concurso (no site IAN e Jornal)  06/10/2016 

02 Inicio das inscrições no site do IAN 10/10 

03 Término das inscrições 27/10 

04 Geração 2ª via do boleto último dia de pagamento no site do IAN 28/10 

05 Homologação das inscrições site do IAN  03/11 

06 Publicação do Ato de convocação para a prova objetiva site do IAN  11/11/2016 

07 
Divulgação dos locais e horários de aplicação das Provas Objetivas no site do 
IAN e envio de e-mail para os candidatos. 

11/11/2016 

08 Aplicação da Prova Objetiva. 20/11 

09 Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas no site do IAN  22/11 

10 
Abertura e Prazo de entrega de recursos do gabarito preliminar e divulgação do 
caderno de questões (apenas durante o prazo de recurso). 

23 e 24/11 

11 
Resultado preliminar da prova objetiva e resultado do recurso interposto 
contra o gabarito preliminar e questões da prova 

02/12 

12 
Prazo de recurso contra resultado preliminar da Prova Objetiva e divulgação do 
cartão resposta (apenas durante o prazo de recurso) 

05 e 06/12 

13 
Classificação final para os cargos sem prova prática e sem títulos no site do IAN 
e no Boletim Informativo 

12/12 

14 Convocação prova prática motorista no site do IAN 12/12 

15  Convocação para entrega de Títulos no site do IAN 12/12 

16 Cadastramento e envio dos Títulos  13 a 14/12 

17 Aplicação prova prática motorista 18/12 

18 Resultado prova prática motorista no site do IAN 19/12 

19 Resultado da prova de Títulos no site do IAN 19/12 

20 Recurso prova prática motorista e pontuação de títulos no site do IAN 20 e 21/12 

21 Classificação final motorista e advogado e analista legislativo no site do IAN 22/12 

22 Homologação do concurso no site do IAN e no Boletim Informativo 23 a 26/12 

 
 


