
 
 
 
 

 
 
 

Diretoria de Recrutamento e Seleção - DIRES 

 

ATENÇÃO CANDIDATO: Em nome da transparência que sempre norteou as ações desta Escola e 
considerando a salutar publicidade dos prazos programados para o desenvolvimento das etapas 
deste processo seletivo, apresentamos o respectivo cronograma, que servirá como instrumento 
de orientação à sua participação no certame. No entanto, trata-se de cronograma provável, 
podendo se confirmar ou não, a depender de variáveis inerentes ao processo, tais como: número 
de candidatos inscritos na etapa, número de recursos apresentados, cumprimento de prazos 
pelas respectivas Bancas ou ocorrência simultânea de outros concursos. 

CRONOGRAMA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Cargo: Adido Agrícola junto às Missões Diplomáticas Brasileiras no Exterior 

Cargo: Analista de Comércio Exterior A t i v i d a d e s Período Previsto  

Publicação do Edital de abertura do processo seletivo 1/12/2016 

Período de Inscrições (internet) 08 a 16/12/2016 

Período para postagem dos títulos e Informações Curriculares 08 a 16/12/2016 

Divulgação do resultado provisório da Avaliação Curricular – Primeira Etapa 10/01/2017 

Período para apresentação de recurso da Avaliação Curricular – Primeira Etapa 11 e 12/1 

Publicação do resultado final da Primeira Etapa e convocação para prestar as provas da Segunda Etapa 19/1 

Aplicação das provas objetivas e discursiva 29/01 

Divulgação dos gabaritos e das questões objetivas aplicadas 30/01 

Período para recursos referentes às provas objetivas 31/01 e 01/02 

Publicação do resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva 15/02 

Período para vista da prova discursiva e apresentação de recursos 16 e 17/02 

Publicação do resultado final da Segunda Etapa e convocação para a Prova Oral e Avaliação Psicológica 
(Entrevista) 

06/3 

Aplicação da prova Oral  18 e 19/3 

Publicação do resultado provisório da Prova Oral 21/3 

Período para recursos da prova oral 22 e 23/3 

Avaliação psicológica (entrevistas)  20 e 21/3 

Apresentação ao MAPA da relação dos candidatos aprovados na seleção e submetidos à entrevista com 
indicação dos RECOMENDADOS  e  NÃO RECOMENDADOS 

29/3/2017 

Atualizado em: 03/1/2017 


