Calendário do Exame ANPEC 2018

DATA

DIA DA
SEMANA

ATIVIDADE

02 de março

Quinta

Envio de cartas e fichas de participantes para os elaboradores e revisores

31 de mar

Sexta

1a. Reunião do CD

20 de abril

Quinta

Devolução das provas do Exame pelos elaboradores

28 de abril

Sexta

Envio das provas elaboradas aos revisores

02 de maio

Terça

Divulgação do Manual do Candidato

01 de junho

Quinta

Início das inscrições, taxa R$380,00 (válida até 30/06/17)

09 de junho

Sexta

Devolução das provas do Exame pelos revisores

19 de junho

Segunda

Envio das provas para a revisão de português/Análise das Provas pela Coordenação

28 de junho

Quarta

Fim da Análise das Provas pela Coordenação e pelo revisor de Português

01 de julho

Sábado

Continua inscrição, mas com a taxa passando a R$435,00

03 de julho

Segunda

10 de julho

Segunda

Envio das Provas para últimos acertos pelos Revisores
Devolução da Versão Final das Provas pelos Revisores

31 de julho
11 de agosto

segunda
sexta

Último dia para se inscrever
Envio do número total preliminar de candidatos por centro de aplicação da prova

16 de agosto

Quarta

Envio das Provas para a gráfica

16 de agosto

Quarta

Divulgação do número de candidatos por centro e total

18 de agosto

Sexta

13 de setembro

Quarta

Fim do prazo para os centros informarem o número de candidatos por sala e local específico de
aplicação das provas
Início do período para os candidatos imprimirem o comprovante de inscrição

15 de setembro

Sexta

Envio do material do Exame aos Centros

15 de setembro

Sexta

15 de setembro

Sexta

Envio aos Centros da lista de candidatos inscritos, em geral, por opção de Centro, por local prova e
candidatos por sala
Divulgação, no site, dos locais específicos de prova

15 de setembro

Sexta

Fim do prazo para os candidatos enviarem as cartas de recomendação, CV e Histórico escolar

27 e 28 de set

Quarta e Quinta Provas do Exame

29 de setembro

Sexta

02 de outubro

Segunda

Devolução dos cartões de resposta, listas de presença, atas e originais da prova de economia
brasileira para a coordenação.
Divulgação do gabarito das provas na Internet – 10 horas

02/10 e 03/10

Segunda/terça

Prazo para recursos dos candidatos até às 12 horas do dia 3 de outubro

06 de outubro

Sexta

Envio dos recursos aos revisores

11 de outubro

Quarta

Envio das cópias das provas de EB e planilhas atualizadas para os Centros que as corrigem

13 de outubro

Sexta

Retorno dos recursos

03 de novembro

Sexta

Divulgação única dos resultados na Internet – 14 horas

07 a 21 de nov

Terça/terça

Semanas de convite aos candidatos

22 de novembro

Quarta

Início da primeira rodada – 8h

24 de novembro

Sexta

Término da primeira rodada. Condicional - 12h e definitivo – 18h.

27 de novembro

Segunda

Início da 2ª rodada – 8h

28 de novembro

Terça

Término da segunda rodada. Condicional - 12h e definitivo – 18h.

29 de novembro

Quarta

Início da Terceira rodada – 8h

30 de novembro

Quinta

Término da terceira rodada – 15 h

