
 
 

  

 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva está 
disponível. Para visualizá-lo acessem o menu Provas e gabaritos, ao lado.  
 
Será facultado ao candidato interpor recurso contra o gabarito preliminar 
oficial da Prova Objetiva, a partir das 8h do dia 03/10 até as 23h59 do dia 
04/10/2018, observado o Horário do Estado do Mato Grosso.  
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
02/10/2018, 13h18 
___________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que, EXCEPCIONALMENTE, no dia 29/09/2018 haverá plantão para 
atendimento ao candidato das 09h às 12h e das 13h às 18h - Horário do Estado 
do Mato Grosso, por meio dos telefones: (65) 4052-9536 – Cuiabá-MT / (21) 
3527-0583 ou 3674- 9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail: 
atendimento@ibade.org.br. 
 
ATENÇÃO! 
Para acessar local, data e horário de realização das provas, clique aqui e 
imprima seu Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP). 
O COCP também está disponível no menu Convocações, junto com a 
divulgação dos locais de realização das provas. 
 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
27/09/2018, 15h12 
  
_________________________________________________________________________ 
 
 
Prezados candidatos, 



 
 
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos: 
 

 respostas aos recursos contra as relações preliminares das inscrições, 
dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se 
declararam como PcD – pessoa com deficiência; 

 relação final dos pedidos de atendimento especial;  
 relação final dos candidatos que se declararam como PcD – pessoa com 

deficiência; 
 homologação das inscrições; e 
 divulgação dos locais de realização das provas.  

 
Para visualizá-las acessem os menus Respostas aos recursos, Resultados e 
Convocações, ao lado.  
 
Para acessar local, data e horário de realização das provas, clique aqui e 
imprima seu Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP). 
O COCP também está disponível no menu Convocações, junto com a 
divulgação dos locais de realização das provas. 
 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
25/09/2018, 16h55 
  
___________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos: 
 

 relação preliminar dos pedidos de atendimento especial deferidos; 
 relação preliminar dos candidatos que se declararam como PcD – pessoa 

com deficiência; e 
 relação preliminar das inscrições. 

 
Para visualizá-las acessem o menu Resultados, ao lado.  
 
Será facultado ao candidato interpor recurso contra o indeferimento dos 
eventos acima, mediante preenchimento de formulário digital, a partir das 8h 
do dia 13/09/2018 até as 18h do dia 14/09/2018, considerando-se o Horário 
do Estado do Mato Grosso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão. 



 
Informamos também que está disponível no menu Resultados a relação final 
retificada das isenções deferidas e indeferidas.   
  
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
12/09/2018, 18h42 
__________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que as respostas aos recursos contra o indeferimento dos pedidos 
de isenção e a relação final das isenções deferidas e indeferidas estão 
disponíveis. 
 
Para visualizá-las acessem os menus Respostas aos recursos e Resultados, 
ao lado.  
 
ATENÇÃO! 
 
O período de inscrição neste Certame será encerrado às 23h59 do dia 
03/09/2018, considerando-se o Horário do Estado do Mato Grosso.  
 
Para efetuar sua inscrição, clique aqui  
 
O DAR (Documento de Arrecadação) para pagamento da taxa de inscrição 
estará disponível para impressão até as 23h59 do dia 03/09/2018, 
considerando-se o Horário do Estado do Mato Grosso. A data limite para 
pagamento é 04/09/2018, considerando-se os horários dos bancos 
arrecadadores, especificados no ANEXO VII do Edital do Certame.  
 
Para emitir a segunda via do DAR, clique aqui 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
31/08/2018, 17h50 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 



 
 
Informamos que a relação preliminar das isenções deferidas e indeferidas está 
disponível. Para visualizá-la acessem o menu Resultados, ao lado.  
 
Será facultado ao candidato interpor recurso contra o indeferimento da isenção do 
valor da inscrição, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, a 
partir das 8h do dia 28/08/2018 até as 18h do dia 29/08/2018, considerando-se o 
Horário do Estado do Mato Grosso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão. 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
27/08/2018, 16h05 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que está disponível a Retificação 01 do Edital de abertura do Certame. 
Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.  
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
22/08/2018, 11h49 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
Informamos que está disponível a Retificação 01 do Edital de abertura do Certame. 
Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.  
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
22/08/2018, 11h49 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 



 
 
Informamos que estão abertas as inscrições para este Concurso Público, dentro do 
período disposto no Cronograma Previsto deste Edital. 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
03/08/2018, 10h 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezados candidatos, 
 
 
O Edital de abertura deste Concurso Público está disponível no menu Edital de 
abertura e retificações, ao lado. As inscrições deverão ser realizadas dentro do 
período disposto no cronograma previsto do referido Edital. 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play. 
 
 
Cordialmente, 
 
Coordenação de Concursos.  
02/08/2018, 12h15 
 
 
 


