MUNICÍPIO DE PORANGATU
ESTADO DE GOIÁS

EDITAL 001/2017
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGATU, Est ado de Goiás, sit uada na Rua 05, S/N, Vila
Primavera - CEP 76.550-000, t elefones (62) 3363-9600 / 3367-1675, no uso de suas
at ribuições legais, faz saber que realizará, at ravés da GANZAROLI - Assessoria,
Consultoria e Concursos, o present e CONCURSO PÚBLICO, objet ivando a seleção de
pessoal para o preenchiment o de vagas do quadro de cargos efet ivos da Câmara
Municipal, em conformidade com as Leis Resoluções n.10/02, de 16 de dezembro de
2002, Resolução 17/06, de 28 de novembro de 2006, Resolução nº 02/10, de 29 de
março de 2010, da Lei 2.739/17, de 10 de maio de 2017, os venciment os da Lei n.
2.740/17, de 05 de junho de 2017, Lei 2.754/17, de 12 de set embro de 2017 e da Lei n.
2.762/17, de 30 de out ubro de 2017, Lei Municipal n. 2.754/17, de 12 de set embro de
2017 e as demais disposições legais vigent es, bem como as Inst ruções Especiais que
ficam fazendo part e int egrant e dest e Edit al.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O present e concurso público será regido por est e Edit al e será execut ado pela
GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos, inscrit a no CNPJ n. 14.346.792/000165, com regist ro no CRA/GO sob n. 01504-PJ, sit uada na Rua 05, n. 23, Cent ro, CEP
76.550-000, Porangat u/GO.
1.2 A empresa é responsável pela organização e realização do concurso público,
objet o dest e Edit al, incluindo: planejament o, elaboração e validação do edit al,
inscrição, geração do banco de dados dos candidat os, elaboração das provas,
aplicação e correção das provas, recebiment o, julgament o e divulgação de recursos
e emissão de list as com result ado final dos candidat os de acordo com cont rat o
celebrado ent re as part es para est a finalidade.
1.3 O concurso público será fiscalizado e acompanhado pela Comissão Especial do
Concurso Público - CECP, const it uída para esse fim, conforme Port aria Presidencial n.
288/2017, de 13 de novembro de 2017.
1.4 O concurso público dest ina-se ao preenchiment o de vagas abert as ou que forem
criadas no prazo de validade do cert ame, bem como para a formação do cadast ro
de reserva, de carát er classificat ório e eliminat ório, para aferir conheciment os e
habilidades, mediant e aplicação de prova escrit a objet iva e/ou prát ica.
1.5 No Concurso Público serão exigidos níveis de conheciment o e grau de
complexidade, compat íveis com a escolaridade e at ribuições de cada cargo,
podendo o Poder Legislat ivo Municipal alt erar o regime jurídico, est at ut o ou plano de
carreira aplicando-os aos candidat os convocados para posse.
1.6 O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, prorrogável por
uma única vez e por igual período, a crit ério da Administ ração, a cont ar da dat a de
homologação dos result ados finais, mediante ato do President e da Câmara Municipal.
1.7 Os int egrant es do cadast ro de reserva, soment e será aproveit ado mediant e a
abert ura de novas vagas, ou subst it uições dos respect ivos cargos, observado o prazo
de validade do concurso público de que t rat a o it em 1.6 dest e Edit al.
www.ganzaroliassessoria.com.br
Concurso Público da Câmara Municipal de Porangatu/GO

1

MUNICÍPIO DE PORANGATU
ESTADO DE GOIÁS

ANEXOS QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL

1.8 As correspondências, dúvidas e comunicações acerca do concurso público
deverão ser feit as pelo e-mail contato@ganzaroliassessoria.com.br não sendo
reconhecido nenhum out ro endereço como dest inat ário de correspondências do
present e cert ame.
1.9 O candidat o deverá observar, rigorosament e, o present e Edit al e os comunicados
a serem informados no endereço elet rônico www.ganzaroliassessoria.com.br, vindo
t ais document os a const it uir part e int egrant e dest e Edit al.
1.10 O candidat o convocado e nomeado será lot ado no local de t rabalho de acordo
com as necessidades e conveniência da Câmara Municipal.
1.11 Caso a quant idade de candidat os inscrit os no concurso público exceda à ofert a
de lugares adequados exist ent es na cidade de Porangat u, a GANZAROLI - Assessoria,
Consultoria e Concursos, reserva-se o direit o de realizar a aplicação da prova escrit a
objet iva em 02 (dois) t urnos e em duas dat as diferent es.
1.12 Serão reservadas 5% (cinco por cent o) das vagas oferecidas nest e cert ame,
conforme est abelecidas no ANEXO II dest e Edital, aos candidatos com deficiência, de
acordo com os crit érios definidos no art . 4º, do Decret o Federal nº. 3298, de 20 de
dezembro de 1999, alt erado pelo Decret o Federal nº. 5.296, de 02 de dezembro de
2004, bem como o que prevê a Const it uição Federal de 1988 em seu art igo 37, VIII.
1.13 Na falt a de candidat os aprovados para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, est as serão preenchidas pelos demais candidat os aprovados nas vagas
de ampla concorrência, observando-se a ordem de classificação final.
1.14 O cronograma de execução do concurso público const a no ANEXO I dest e Edit al,
podendo sofrer alt erações de acordo com as necessidades.
1.15 Os cargos, habilit ação mínima, carga horária, salário base e t axa de inscrição
encont ram-se descrit as no ANEXO II dest e Edit al.
1.16 O demonst rat ivo da quant idade de vagas e lot ação encont ram -se descrit as no
ANEXO III dest e Edit al.
1.17 O present e Edit al é complement ado pelos anexos discriminados abaixo, com
det alhament o de informações complement ares a est e cert ame, sendo:
I

Cronograma de Execução do Concurso Público;

II
III

Demonst rativo de Cargos, Habilitação mínima, Carga Horária, Salário
Base e Taxa de Inscrição;
Demonst rat ivo de Vagas e Lot ação;

IV

At ribuições dos Cargos, Condições e Regime de Trabalho;

V
VI

Cont eúdo Programát ico;
Requeriment o para Candidat o Port ador de Necessidades Especiais;

VII

Requeriment o de Prova Especial e/ou Trat ament o Especial no
Concurso Público;
Formulário de Recurso cont ra Indeferiment o de Inscrição;

VIII
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IX
X

Formulário de Recurso cont ra Gabarit o Preliminar das Provas Escrit as
Objet ivas;
Formulário de Recurso cont ra Result ado Preliminar das Provas Escrit as
Objet ivas;

2. DOS REQUISITOS E CONDIÇOES PARA INVESTIDURA NO CARGO
2.1 O candidat o aprovado e classificado no concurso público de que t rata est e Edital,
será invest ido no cargo, caso sejam at endidas as seguint es exigências:
a) Ter sido aprovado e classificado no concurso público, na forma est abelecida nest e
Edit al;
b) Ser brasileiro e, no caso de nacionalidade Port uguesa, est ar amparado pelo
Est at ut o de igualdade ent re brasileiros e port ugueses, com reconheciment o de gozo
dos direit os polít icos, nos t ermos do dispost o do art . 13 do Decret o de n. 70.436, de 18
de abril de 1.972;
c) Est ar em gozo dos direit os polít icos;
d) Est ar quit e com as obrigações milit ares, se homem;
e) Ter idade mínima de 18 anos complet os at é a dat a da posse;
f) At ender aos requisit os const ant es no ANEXO II dest e Edit al;
g) Ter apt idão física e ment al para o exercício das at ribuições do cargo/área de
at uação, confirmados por exames exigidos nest e Edit al e/ou no at o de convocação
para a posse;
h) Apresent ar declaração de acumulação ou não acumulação lícit a de cada cargo
público;
i) Não regist rar ant ecedent es criminais, impedit ivos do exercício da função pública,
achando-se no pleno gozo de seus direit os civis e polít icos;
j) Apresent ar declaração de bens e valores pat rimoniais com dados at ualizados at é a
dat a da posse;
l) Não receber provent os de aposent adoria ou remuneração de cargos, emprego ou
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previst os na Const it uição Federal
ou caso a carga horária est iver dent ro do permit ido legalment e;
m) Conhecer, at ender, aceitar e submet er-se às condições est abelecidas neste Edit al,
das quais não poderá alegar desconheciment o;
n) Apresent ar out ros document os que se fizerem necessários, por ocasião da posse;
o) Ser considerado apt o no exame admissional a ser realizado pela Junt a Médica do
Município de Porangat u.
p) Ser aprovado em t odas as et apas do concurso público.
2.2 Ant es de efet uar a inscrição, o candidat o deverá cert ificar-se de que preenche
t odos os requisit os exigidos para a part icipação no concurso público e invest idura no
cargo.
2.3 A falt a de comprovação de qualquer um dos requisit os especif icados no it em 2.1
dest e Edit al, impedirá a posse do candidat o.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão efet uadas exclusivament e pela int ernet , no sit e
www.ganzaroliassessoria.com.br, durant e o período das 08h00min horas do dia 29 de
dezembro de 2017, at é às 23 horas e 59 minut os do dia 19 de janeiro de 2018, sendo o
dia 20 de janeiro de 2018 o últ imo dia para pagament o do bolet o.
3.2 O candidat o que não t iver acesso à int ernet, deverá procurar o Pont o de Apoio na
sede da Câmara Municipal localizada na Rua 05, S/N, Vila Primavera - CEP: 76.550-000,
Porangat u/GO, a part ir do dia 29 de dezembro de 2017, das 8h00min às 11h00min e
das 13h00min às 17h00min, no prazo est ipulado nest e Edit al em horários normais de
expedient es e funcionament o da Câmara Municipal.
3.3 Os dados const ant es nas inscrições realizadas na sede da Câmara Muni cipal serão
de responsabilidade exclusiva dos candidat os que não poderão alegar erros ou falhas
do pessoal encarregado do at endiment o.
3.4 A GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos não se responsabilizará por
solicit ações de inscrições não recebidas por mot ivo de ordem t écnica dos
comput adores, falhas de comunicação, congest ionament o de linhas de
comunicação, bem como out ros fat ores de ordem t écnica que impossibilit em a
t ransferência de dados.
3.5 NÃO SERÁ CONCEDIDA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, conforme Decret o n.
6.593/2008, de 02 de out ubro de 2008, que regulament a o art . 11 da Lei n. 8.112 de 11
de dezembro de 1990, que possibilit a a Isenção de t axa de inscrição em Concursos
Públicos e Processos Selet ivos Simplificados realizado no âmbit o do Poder Execut ivo
Federal. E, no caso de Concursos Públicos e Processos Selet ivos Simplificados no
âmbit o Est adual e Municipal é necessário que haja uma previsão legal para t al
isenção. Em regra, o Município de Porangat u NÃO possui legislação que discipline a
Isenção de t axas em Concursos Públicos e/ou Processos Selet ivos Simplificados.
3.6 Após o preenchimento do formulário de inscrição pela Int ernet, no sit e indicado do
it em 3.1 o candidat o deverá imprimir o bolet o bancário no valor da inscrição,
devendo ser pago em qualquer correspondent e bancário.
3.7 As inscrições efet uadas soment e serão aceit as após a comprovação de
pagament o da t axa de inscrição, devendo ser efet uada at é o dia 20 de janeiro de
2018.
3.8 Em caso de feriado ou event o que acarret e o fechament o do correspondent e
bancário na localidade em que se encont ra o candidat o, o bolet o deverá ser pago
ant ecipadament e.
3.9 O valor referent e ao pagament o da t axa de inscrição não será devolvido em
hipót ese alguma, salvo em caso de cancelament o do concurso público por
conveniência da Câmara Municipal.
3.10 Caso haja necessidade de comprovação de pagament o pelo candidat o, a
GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos, poderá solicit á-lo post eriorment e,
sendo assim, cabe ao candidat o guardar o original do seu comprovant e de
pagament o, evit ando, assim, fut uros t ranst ornos.
www.ganzaroliassessoria.com.br
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3.11 As informações prest adas no formulário de inscrição são de int eira
responsabilidade do candidat o, sendo que a GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e
Concursos dispõem do direit o de excluir do cert ame o candidat o, cujo formulário de
inscrição for preenchido com dados incorret os, incomplet os ou se const at ar,
post eriorment e, que os mesmos são inverídicos.
3.12 Os event uais erros de digit ação de nome, número de document o de ident idade,
sexo, dat a de nasciment o e out ros deverão ser corrigidos dent ro do prazo para
int erposição de recursos referent es às inscrições deferidas.
3.13 A efet ivação da inscrição implica a aceit ação t ácit a das condições fixadas para
a realização do concurso público, não podendo o candidat o, port ant o, sob hipót ese
alguma, alegar desconheciment o das normas est abelecidas no present e Edit al.
3.14 O candidat o poderá obt er informações ou t irar dúvidas referent es ao concurso
público at ravés do e-mail contato@ganzaroliassessoria.com.br ou por meio do
t elefone (62) 33621231, sendo o últ imo soment e no horário compreendido das
14h00min às 18h00min.
3.15 Não serão fornecidas, por t elefone, informações a respeit o de dat as, locais e
horário de realização das provas, devendo o candidat o observar rigorosament e o
Edit al e os comunicados a serem divulgados no sit e www.ganzaroliassessoria.com.br.
3.16
O
candidat o
poderá
conferir,
no
endereço
elet rônico
www.ganzaroliassessoria.com.br, os locais e horários para realização das provas, a
part ir do dia 08 de fevereiro de 2018.
4. DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1
O
candidat o
deverá
acessar
o
sit e
da
organizadora
www.ganzaroliassessoria.com.br para imprimir a confirmação de sua inscrição no
concurso público.
4.2 O comprovant e de confirmação de inscrição impresso via Int ernet , deverá ser
mant ido em poder do candidat o e apresent ado nos locais de realização das provas,
junt ament e com document o original de ident ificação oficial com fot o.
4.3 É de int eira e exclusiva responsabilidade do candidat o a obt enção do
comprovant e de confirmação de inscrição.
5. DAS VAGAS RESERVADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Serão reservadas às pessoas com deficiências, em caso de aprovação, 5% (cinco)
por cent o das vagas previst as para cada cargo, conforme ANEXO III dest e Edit al,
desde que, a deficiência de que são port adoras seja compat ível com as at ribuições
do cargo para o qual concorre.
5.2 Na aplicação do percent ual do it em 5.1 serão desconsideradas as part es decimais
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas i guais ou superiores a t al
valor.
5.3 Para efeit o dest e concurso público serão consideradas pessoas com deficiências
soment e aquelas conceit uadas na medicina especializada enquadradas nas
www.ganzaroliassessoria.com.br
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cat egorias descrit as no art . 4º do Decret o Federal n. 3.298/99, de 20 de dezembro de
1.999, com redação dada pelo Decret o n. 5.296/04 de 02 de dezembro de 2004.
5.4 De acordo com o Decret o referido no it em 5.3, o candidat o com deficiência
deverá ident ificá-la na ficha de inscrição, declarando, ainda, est ar cient e das
at ribuições do cargo e de que, no caso de vir a exercê-lo, est ará sujeit o à avaliação
pelo desempenho dessas at ribuições.
5.5 As pessoas com deficiências, resguardadas as condições especiais previst as no
Decret o Federal de n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1.999, part icularment e em seu
Art igo de n. 40, part iciparão do concurso público em igualdade de condições com os
demais candidat os, no que se refere ao cont eúdo das provas, a avaliação e aos
crit érios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e a not a mínima
exigida para t odos os candidat os.
5.6 A solicit ação de condições especiais será at endida, segundo os crit érios de
viabilidade e de razoabilidade.
5.7 O candidat o com deficiência deverá observar os cargos e vagas oferecidas para
port adores de deficiência e, caso venha a inscrever-se em cargos que não possuem
vagas dest inadas aos port adores de deficiência, será aut omat icament e incluído na
list a geral de candidat os.
5.8 As vagas dest inadas as pessoas com deficiência que não forem providas por falt a
de candidat os, por reprovação nest e concurso público ou na perícia médica, serão
preenchidas pelos demais candidat os, observada a ordem geral de classificação.
5.9 Os candidat os com deficiências deverão apresent ar, no at o da inscrição:
a) Requeriment o de candidato com deficiência, devidamente preenchido e assinado,
ANEXO VI dest e Edit al.
b) Laudo Médico original ou cópia aut ent icada, emit ido nos últ imos 12 (doze) meses,
at est ando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código da Classificação Int ernacional de Doenças - CID;
c) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monit or ou a confecção
da prova ampliada, para os port adores de deficiência (cegos ou amblíopes).
5.10 O cumpriment o da alínea "b" do it em 5.9 é indispensável e det erminará sua
inclusão na list a de candidat o com deficiência.
5.11 O não at endiment o da alínea "c" do it em 5.9 desobrigará a Organizadora do
concurso público da confecção de prova ampliada para cegos ou amblíopes.
5.12 O candidat o com deficiência deverá ESCANEAR cópia do “requeriment o de
candidat o com deficiência”, ANEXO VI dest e Edit al, junt ament e com a
document ação descrit a no it em 5.9, “b” e enviar at é o dia 19/01/2018, para o e-mail
contato@ganzaroliassessoria.com.br com o t ít ulo “Requeriment o PNE”.
5.13 O laudo médico, original ou cópia aut enticada, terá validade soment e para est e
concurso público e não será devolvido, t ampouco, será fornecida cópia desse laudo.
5.14 O envio da document ação incomplet a, fora do prazo definido no it em 5.12 ou
por out ra via diferent e do e-mail especificado, causará o indeferiment o do pedido de
inscrição como candidat o com deficiência e fará com que o candidat o part icipe do
cert ame em igualdade de condições com os demais candidat os.
www.ganzaroliassessoria.com.br
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5.15 O candidat o com deficiência que, no at o da inscrição, não declarar est a
condição, não poderá impet rar recurso em favor de sua sit uação.
5.16 O candidat o que, no at o de inscrição, declarar-se port ador de deficiência, se
aprovado e classificado no concurso público, t erá seu nome publicado em list a à
part e e, caso obt enha classificação necessária, figurará t ambém na list a de
classificação geral do cert ame.
5.17 O candidat o que se declarar port ador de deficiência, caso aprovado e
classificado no concurso público, será convocado para submet er-se à perícia médica
promovida por Junt a Médica do Município de Porangat u, após o result ado final e
ant es da posse, que verificará sua qualificação como port ador de deficiência, o grau
da deficiência e a capacidade para o exercício do respect ivo cargo e que t erá
decisão det erminat iva sobre a qualificação, nos t ermos do Decret o Federal n.
3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, alt erado pelo Decret o n. 5.296/04, de 02 de
dezembro de 2004.
5.18 O candidat o de que t rat a o it em 5.17 dest e Edit al deverá comparecer à junt a
médica munida de laudo médico original ou de cópia aut ent icada do laudo que
at est e a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondent e da CID, emit ido nos últ imos 12 (doze) meses, bem como à
provável causa da deficiência, quando de sua convocat ória para posse.
5.19 A inobservância do dispost o do it em 5.18 dest e edit al ou o não compareciment o
ou a reprovação na junt a médica acarret ará a perda do direit o às vagas reservadas
aos candidat os port adores de deficiência.
5.20 A dat a de compareciment o do candidat o com deficiência aprovado e
classificado perant e a Junt a Médica do Município ficará a cargo da Câmara
Municipal.
5.21 Não haverá segunda chamada, seja qual for o mot ivo alegado para just ificar o
at raso ou a ausência do candidat o com deficiência à Junt a Médica de que t rat a o
it em 5.17 dest e Edit al.
5.22 A Câmara Municipal seguirá a orient ação do parecer da Junt a Médica, de forma
t erminat iva, sobre a qualificação do candidat o como candidat o com deficiênci a e
sobre a compat ibilidade da deficiência com as at ribuições do cargo, não cabendo
recurso dessa decisão.
5.23 A compat ibilidade ent re as at ribuições do cargo e a deficiência apresent ada
pelo candidat o será avaliada, ainda, durant e o período de avaliação do est ágio
probat ório.
5.24 O candidat o que não t enha sido qualificado pela Junt a Médica como port ador
de deficiência, nos t ermos do art . 4º do Decret o Federal de n. 3.298/99, de 20 de
dezembro de 1.999, alterado pelo Decret o de n. 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004,
perderá o direit o de concorrer às vagas reservadas a candidat os em t al condição e
passará a concorrer junt ament e com os candidat os de ampla concorrência.
5.25 O candidat o que for qualificado pela Junt a Médica como port ador de
deficiência, mas a deficiência da qual é port ador seja considerada, pela Junt a
Médica, incompat ível para o exercício das at ribuições do cargo, mencionadas no
www.ganzaroliassessoria.com.br
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ANEXO IV, dest e Edit al, será considerado INAPTO e, consequent ement e, eliminado do
concurso público, não cabendo recurso dessa decisão.
5.26 As vagas definidas no ANEXO III dest e edit al que não forem providas por falt a de
candidat os port adores de deficiência ou por reprovação no concurso público ou na
Junt a Médica serão preenchidas pelos candidat os de ampla concorrência,
observada a rigorosa ordem de classificação.
6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1 As provas serão realizadas na Cidade de Porangat u, Est ado de Goiás, com dat a
previst a para o dia 11 de fevereiro de 2018, em locais que serão divulgados via
int ernet , no sit e: www.ganzaroliassessoria.com.br.
6.2 A prova escrit a objet iva t erá a duração de 03 (t rês) horas para t odos os cargos, no
horário Oficial de 09h00min (nove horas) às 12h00min(doze horas), nos locais a serem
divulgados, via int ernet , no sit e: www.ganzaroliassessoria.com.br, com ant ecedência
mínima de 48 (quarent a e oit o) horas ant es da dat a previst a para realização das
provas.
6.3 Caso seja necessário à aplicação de provas em 02 (dois) t urnos, possibilidade
previst a no it em 1.11 dest e Edit al, o t urno da t arde será realizado no mesmo dia
previst o no it em 6.1, no horário Oficial das 14h00min (quat orze) horas às 17h00min
(dezesset e) horas, nos locais a serem divulgados, nos t ermos e condições do it em 6.2
dest e Edit al.
6.4 Serão de responsabilidade exclusiva do candidat o à ident ificação corret a de seu
local de realização das provas e o compareciment o no horário det erminado.
6.5 O candidat o deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas com ant ecedência de 30 (t rint a) minut os do horário det erminado para o início
das provas, nos t ermos e condições do it em 4.2 dest e Edit al.
6.6 Não será permit ido o ingresso de candidat os, em hipót ese alguma, no local de
realização das provas, após o horário det erminado para início e fechament o dos
port ões.
6.7 Em caso de candidat a que t iver necessidade de amamentar durant e a realização
das provas deverá levar um acompanhant e, que ficará em sala reservada para essa
finalidade e será responsável pela guarda da criança.
6.8 A candidat a que não levar acompanhant e, NÁO fará provas e será
aut omat icament e eliminada do cert ame.
6.9 Nos horários previst os para amament ação, a candidat a lact ant e poderá
t emporariament e ausent ar-se da sala de prova, devendo ser acompanhada de uma
fiscal.
6.10 Na sala reservada para amamentação ficarão soment e a candidat a lact ant e, a
criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer out ras
pessoas que t enham grau de parent esco ou de amizade com a candidat a.
6.11 A criança deverá ser acompanhada, em ambient e reservado para est e fim, de
adult o responsável por sua guarda (familiar ou t erceiro indicado pela candidat a).
6.12 Não haverá compensação do t empo na realização da prova, em função do
t empo gast o na amament ação pela candidat a.
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6.13 Os candidat os que não fizerem a solicit ação da condição especi al at é o t érmino
das inscrições seja qual for o mot ivo alegado, não t erão a condição at endida, nos
t ermos dest e Edit al.
6.14 A solicit ação de condições especiais será at endida obedecendo aos crit érios de
viabilidade e de razoabilidade, e prévia comunicação, nos t ermos e condições dest e
Edit al.
6.15 O candidat o deverá comparecer ao local da prova na dat a e horário previst o
nest e Edit al munido de canet a esferográfica de t int a azul ou pret a fabricada em
material transparente, document o de ident ificação original com fot o e comprovant e
de inscrição, nos t ermos e condições dest e Edit al.
6.16 São considerados document os de ident idade as cart eiras e/ou cédulas de
ident idade expedidas pelas Secret arias de Segurança, Forças Armadas, Minist ério das
Relações Ext eriores, Polícia Milit ar, Passaport e brasileiro, Ident idade para Est rangeiros,
Cart eiras Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei
Federal, valem como document o de ident idade, Cart eira do Trabalho, bem como a
Cart eira Nacional de Habit ação com fot ografia na forma da Lei n. 9.503/97 , de 23 de
set embro de 1.997.
6.17 Não serão aceit os prot ocolos nem cópias dos document os cit ados no it em 6.16,
ainda que aut ent icados, ou quaisquer out ros document os diferent es dos definidos,
nest e Edit al.
6.18 Os document os apresent ados deverão est ar em perfeit as condições, de forma a
permit ir a ident ificação do candidat o com clareza.
6.19 O comprovant e de inscrição não t erá validade como document o válido para
ident ificação do candidat o.
6.20 Caso o candidat o est eja impossibilit ado de apresent ar, no dia da realização da
prova, o document o de ident ificação original, por mot ivo de perda, furt o ou roubo,
deverá apresent ar Bolet im de Ocorrência de órgão policial, expedido há, no máximo,
30 (t rint a) dias ou out ro document o de ident ificação com fot o conforme descrit o no
it em 6.16 dest e Edit al.
6.21 Se, por qualquer mot ivo, o nome do candidat o não const ar nas list as de
presença, mas est e apresent ar o comprovant e de pagament o de inscrição
junt ament e com document o de ident ificação, o mesmo poderá part icipar do
cert ame, devendo t al fat o ser regist rado em At a de Ocorrência da sala.
6.22 A part icipação do candidat o de que t rat a o it em 6.21 será avaliada pela
GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos, com o int uit o de verificar a
procedência do fat o.
6.23 Caso seja const at ada a improcedência da inscrição de que t rat a o it em 6.21,
será aut omaticamente cancelada sem direito à reclamação, independent emente de
qualquer formalidade, considerados nulos t odos os at os dela decorrent es.
6.24 Em caso de event uais erros verificados quant o ao nome do candidat o, sexo, data
de nasciment o, endereço e número do document o de ident idade, as correções serão
feit as imediat ament e no dia das provas e deverão ser regist radas em At a de
Ocorrência de sala.
www.ganzaroliassessoria.com.br
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6.25 Não será permit ido ao candidat o, durant e a realização da prova, port ar armas
e/ou ut ilizar not ebook, palmt op, gravador, aparelhos celulares ou similares,
calculadoras ou similares, walkman, ipods, recept ores ou similares, relógios, livros,
anot ações, impressos ou quaisquer out ros mat eriais de consult a, bem como a
comunicação ent re candidat os, devendo ser eliminado do cert ame o candidat o que
descumprir essa det erminação.
6.26 A GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos junt ament e com a Câmara
Municipal não se responsabilizarão por perdas ou ext ravios de objet os ou de
equipament os elet rônicos ocorridos durant e a realização das provas, nem por danos
neles causados.
6.27 Não haverá segunda chamada, seja qual for o mot ivo alegado para just ificar o
at raso ou a ausência do candidat o.
6.28 O candidat o que não est eja port ando o comprovant e de inscrição no local de
realização das provas, será salvo quando o seu nome const ar devidament e na
relação de candidat os afixada na ent rada do local de provas e apresent ar,
obrigat oriament e, um document o de ident ificação de que t rat a o it em 6.16, sendo
que a não apresent ação do document o de ident ificação o candidat o não poderá
realizar sua prova mesmo que seu nome const e na relação oficial de inscrit os no
concurso público.
6.29 Será ELIMINADO do concurso público o candidat o que:
a) Apresent ar-se após o horário est abelecido;
b) Não apresent ar o document o de ident idade exigido no it em 6.16 dest e Edit al;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o mot ivo alegado;
d) Ausent ar-se da sala sem o acompanhament o do fiscal, ou ant es, de decorrida 01
(uma) hora do início da mesma;
e) For surpreendido em comunicação com out ro candidato ou t erceiros, verbalmente,
por escrit o, ou por qualquer out ro meio de comunicação durant e a realização da
prova, bem como ut ilizar-se de calculadoras, livros, not as ou impressos não permit idos,
inclusive t ext os copiados de páginas da Int ernet ;
f) Est iver port ando durant e a realização da prova qualquer t ipo de equipament o
elet rônico de comunicação;
g) Est iver port ando qualquer t ipo de arma;
h) Lançar mão de qualquer meio ilícit o para a execução da prova, seja qual for;
i) Pert urbar, de qualquer modo, a ordem dos t rabalhos, bem como desobedecer às
inst ruções dos coordenadores e fiscais do cert ame durant e a realização da prova;
j) Não assinar o CARTÃO RESPOSTA;
l) O candidat o que rubricar, abreviar nome ou assinar com let ra de forma o CARTÃO
RESPOSTA.
6.30 Esgot ados o t empo de realização da prova, o candidat o deverá devolver o
CARTÃO RESPOSTA, devidament e preenchido, e o CADERNO DE PROVA, sendo que
soment e o CARTÃO RESPOSTA será considerado para efeit o de correção de prova.
6.31 O candidat o soment e poderá levar o CADERNO DE PROVAS caso saia da sala de
aplicação de sua prova nos últ imos 30 (t rint a) minut os.
www.ganzaroliassessoria.com.br
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6.32 O candidat o deverá assinalar as respost as das quest ões objet ivas no CARTÃO
RESPOSTA, preenchendo os alvéolos, com canet a esferográfica de t int a azul ou pret a,
sendo que preenchiment o do CARTÃO RESPOSTA, único document o válido para a
correção da prova objet iva, será de int eira responsabilidade do candidat o, que
deverá proceder em conformidade com as inst ruções especificadas e cont idas na
capa do CADERNO DE PROVA e no CARTÃO RESPOSTA.
6.33 Será at ribuída not a ZERO as quest ões não respondidas, as quest ões que
cont enham mais de uma respost a, marcação em branco, emendas ou rasuras, ainda
que legível.
6.34 Os prejuízos advindos de marcações feit as incorret ament e no CARTÃO RESPOSTA,
serão de int eira responsabilidade do candidat o.
6.35 Em nenhuma hipót ese haverá segunda chamada para as provas escrit as
objet ivas de conheciment os gerais e específicos, nem subst it uição do CARTÃO
RESPOSTA por erro do candidat o, seja qual for o mot ivo alegado.
6.36 Não será permit ido que as marcações no CARTÃO RESPOSTA sejam feit as por
out ras pessoas, salvo em caso de candidat o que t enha solicit ado at endiment o
especial para esse fim, devendo o candidat o ser acompanhado por um fiscal da
GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos, devidament e t reinado.
6.37 No dia da realização da prova escrit a objet iva não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação de provas e/ou pela Comissão Especial do
Concurso Público, informações referent es ao cont eúdo das provas.
6.38 Na prova escrit a objet iva, o valor do(s) pont o(s) relat ivo(s) à(s) quest ão(ões)
event ualment e anulada(s) será at ribuído a t odos os candidat os.
6.39 A prova será corrigida at ravés de leit ora ót ica, garant indo-se a absolut a
imparcialidade do result ado.
6.40 O gabarit o das provas escrit as objet ivas será divulgado na dat a const ant e no
Cronograma de Execução do concurso público, conforme, ANEXO I dest e Edit al.
6.41 Em hipót ese alguma haverá vist a ou revisão de provas, facult ada, no ent ant o, a
int erposição de recursos cont ra o result ado do gabarit o da prova escrit a objet iva.
6.42 Os t rês últ imos candidat os deverão permanecer na sala de prova e soment e
poderão sair junt os do recint o, após a aposição em At a de suas respect ivas
assinat uras.
6.43 Quaisquer alt eração no Cronograma de Execução do Concurso Público, ANEXO I
dest e Edit al, será divulgada no endereço elet rônico www.ganzaroliassessoria.com.br,
bem como a relação das not as das provas escrit as objet iva em ordem de
classificação dos candidat os para o cargo.
7. DAS ETAPAS E FORMA DE AVALIAÇÃO
7.1 O concurso público será realizado em uma ou mais et apas dependendo do cargo
escolhido pelo candidat o.
7.2 A primeira et apa do concurso público consist e na aplicação de Prova escrit a
objet iva, de carát er eliminat ório e classificat ório, para t odos os cargos, compat íveis
com os níveis de escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com at ribuições
www.ganzaroliassessoria.com.br
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do cargo e cont eúdo programát ico, at endendo as especificações de cada cargo e
demais condições especiais est abelecidas nest e Edit al.
7.3 Haverá segunda et apa no concurso público apenas para o cargo de MOTORISTA
que deverão realizar prova prát ica, de carát er elimi nat ório e classificat ório.
7.4 Soment e os candidat os aprovados na primeira et apa do concurso público
poderão part icipar das demais et apas.
8. PRIMEIRA ETAPA: DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
8.1 Para t odos os cargos, a prova escrit a objet iva, de carát er eliminat ório e
classificat ório, const ará de quest ões de múlt ipla escolha que versarão sobre o
cont eúdo programát ico const ant e do ANEXO V dest e Edit al.
8.2 Cada quest ão de múlt ipla escolha const ará de 04 (quat ro) alt ernat ivas dent re as
quais soment e 01 (uma) est ará corret a.
8.3 Será considerado habilit ado na prova escrit a objet iva o candidat o que obt iver
not a igual ou superior a 60% (sessent a por cent o) da prova escrit a objet iva, conforme
it em 9.1 dest e Edit al.
8.4 O candidat o não habilit ado na prova escrit a objet iva será eliminado do concurso
público.
8.5 A organização da prova, seu det alhament o, número de quest ões por área de
conheciment o, valor das quest ões e pont uação encont ram-se represent ados no it em
9.1 dest e Edit al.
9. DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
9.1 A organização e est rut ura das provas escrit as objet ivas nest e concurso público
obedecerão ao seguint e:
QUADRO I
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRA FASE
ÁREAS DO
NÚMERO
CARGOS
CONHECIMENTO
DE
QUESTÕES
Língua Portuguesa
10
 Auxiliar de Serviços Gerais
 Motorista CNH “B”

TOTAL

TOTAL DE
PONTOS

1,5

15

Matemática

10

1,5

15

Conhecimentos Gerais

05

2,0

10

Conhecimentos
Específicos da Área

05

4,0

20

PERCENTUAL MÍNIMO DE ACERTOS PARA APROVAÇÃO

CARÁTER

PESO

30

60

60%
Desde que não obtenha nota
ZERO em nenhuma das áreas
do conhecimento.
Eliminatório e Classificatório.
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QUADRO II
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ÁREAS DO
NÚMERO
CARGOS
CONHECIMENTO
DE
QUESTÕES
Língua Port uguesa
10
 Assist ente de Gerent e e Gest ão
Mat emát ica
10
 Assist ent e de Gerent e de
Áudio, Rádio Televisão e
Conheciment os
05
Gravação
Gerais
Conheciment os
05
Específicos da Área
TOTAL
30

PERCENTUAL MÍNIMO DE ACERTOS PARA APROVAÇÃO
CARÁTER

CARGOS

TOTAL

15

2,0

10

4,0

20
60

1,5

TOTAL
DE
PONTOS
15

PESO

Mat emát ica

10

1,5

15

Conheciment os
Gerais
Conheciment os
Específicos da Área

05

2,0

10

05

4,0

20

PERCENTUAL MÍNIMO DE ACERTOS PARA APROVAÇÃO

CARÁTER

1,5

PESO

60%
Desde que não obt enha
not a ZERO em nenhuma
das áreas do
conheciment o.
Eliminatório e Classificatório.

QUADRO III
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ÁREAS DO
NÚMERO
CONHECIMENTO
DE
QUESTÕES
Língua Port uguesa
10

 Cont rolador Int erno

1,5

TOTAL
DE
PONTOS
15

30

60

60%
Desde que não obt enha
not a ZERO em nenhuma
das áreas do
conheciment o.
Eliminatório e Classificatório.
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9.2 Os gabarit os preliminares referent es às provas escrit as objet ivas serão divulgados
via int ernet , no endereço elet rônico: www.ganzaroliassessoria.com.br, conforme
est abelecido no cronograma de execução do concurso público, ANEXO I, dest e
Edit al.
10. SEGUNDA ETAPA: DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA CNH B
10.1 Os candidat os aprovados na primeira et apa do concurso público que obt iver
classificação at é o pont o de cort e est abelecido pela soma das vagas abert as e
vagas do cadast ro de reserva para o cargo de MOTORISTA CNH B serão submet idos à
prova prát ica de volant e, de carát er eliminat ório e classificat ório.
10.2 A prova prát ica de volant e será realizada conforme dat a prevista no cronograma
de execução do concurso público ANEXO I, dest e Edit al, em local e horário
previament e divulgado, no sit e www.ganzaroliassessoria.com.br, com ant ecedência
de 48 (quarent a e oit o) horas.
10.3 Os candidat os deverão comparecer ao local de realização da prova com
ant ecedência mínima de 20 (vint e) minut os do horário previst o para início da prova,
munidos, obrigat oriament e, de document o de ident ificação com fot o recent e,
comprovant e de inscrição e cart eira nacional de habilit ação na cat egoria exigida
para o cargo.
10.4 Será eliminado do concurso público o candidat o que não comparecer para a
realização da prova prát ica de volant e no horário e local previament e det erminado
e/ou não apresent ar a document ação exigida no it em 10.3 dest e Edit al.
10.5 A prova prát ica de volant e será realizada individualment e e t odos os candidat os
t erão o mesmo t empo de realização de prova, bem como a mesma t arefa a
execut ar, sendo permit ido o acompanhament o por qualquer um dos membros da
comissão especial do concurso público.
10.5 O candidat o convocado para realização da prova prát ica de volant e deverá
apresent ar-se no local que for designado calçando sapat os fechados, sendo que os
demais equipament os ou ferrament as serão fornecidos pela Câmara Municipal de
Porangat u.
10.6 A prova prát ica de volant e t erá início no pát io da Câmara Municipal e se
est enderá com percurso de rua no cent ro de Porangat u e em seguida pela BR-153,
sent ido Goiânia at é a cidade de Sant a Tereza de Goiás, podendo ser ut ilizado
qualquer um dos veículos que compõem a frot a do Poder Legislat ivo.
10.7 A prova prát ica de volant e t erá duração de at é 1h30min (uma hora e t rint a
minut os), cuja pont uação será de 0 (zero) a 40 (quarent a) pont os, admit indo-se not as
int eiras ou com variação de 0,5 (zero vírgula cinco).
10.8 A prova prát ica de volant e consist irá na verificação de conheciment os sobre as
normas do t rânsit o em geral, normas de segurança do t rabalho e cuidados com a
manut enção dos veículos, t est es de conheciment os prát ico-profissionais relacionados
às at ribuições do cargo, cuja pont uação será anot ada pelo examinador em
formulário de avaliação.
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10.9 A prova prát ica de volant e iniciará com a verificação preliminar das condições
operacionais dos veículos e máquinas ant es de seu funcionament o, desempenho,
operacionalidade.
10.10 O candidat o será avaliado, na prova prát ica de volant e, em função da
pont uação negat iva por falt as comet idas durant e t odo o percurso do exame,
at ribuindo-se a seguint e pont uação:
a) Uma falt a eliminatória: o candidat o será eliminado do concurso público,
independent e de pont uação;
b) Falt a grave: o candidat o perderá 03 (t rês) pont os por cada uma das falt as
comet idas durant e o percurso de prova;
c) Falt a média: o candidat o perderá 02 (dois) pont os por cada uma das falt as
comet idas durant e o percurso de prova;
d) Falt a leve: o candidat o perderá 01 (um) pont o por cada uma das falt as comet idas
durant e o percurso de prova.
10.11 CONSTITUEM FALTAS ELIMINATÓRIAS:
a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigat ória; b) avançar sobre o
meio fio; c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo t rês t ent at ivas, no
t empo est abelecido; d) avançar sobre o balizament o demarcado quando do
est acionament o do veiculo na vaga; e) t ransit ar em cont ramão de direção; f) não
cont emplar a realização de t odas as et apas do exame; g) avançar a via preferencial;
h) provocar acident e durant e a realização do exame; i) exceder a velocidade
regulament ada para a via; j) deixar o condut or ou passageiro de usar o cint o de
segurança; l) comet er qualquer out ra infração de t rânsit o de nat ureza gravíssima.
10.12 CONSTITUEM FALTAS GRAVES:
a) desobedecer à sinalização da via, ou ao agent e da aut oridade de t rânsit o; b) não
observar as regras de ult rapassagem ou de mudança de direção; c) não dar
preferência de passagem ao pedest re que est iver at ravessado a via para onde se
dirige o veículo ou ainda quando o pedest re não haja concluído a t ravessia, mesmo
que ocorra sinal verde para o veículo; d) mant er a port a do veículo abert a ou
semiabert a durant e o percurso da prova ou part e dele; e) não sinalizar com
ant ecedência a manobra pret endida ou sinalizá-la incorret ament e; f) não usar
devidament e o cint o de segurança; g) perder o cont role de direção do veículo em
moviment o; h) comet er qualquer out ra infração de t rânsit o de nat ureza grave.
10.13 CONSTITUEM FALTAS MÉDIAS:
a) execut ar o percurso da prova, no t odo ou part e dele, sem est ar o freio de mão
inteiramente livre; b) t rafegar em velocidade inadequada para as condições adversas
do local, da circulação; c) int erromper o funcionament o do mot or, sem just a razão,
após o inicio da prova; d) fazer conversão incorret ament e; e) usar buzina sem
necessidade ou em local proibido; f) desengrenar o veiculo nos declives; g) usar o
pedal da embreagem, ant es de usar o pedal de freio nas frenagens; h) ent rar nas
curvas com a engrenagem de t ração do veículo em pont o neut ro; i) engrenar ou
ut ilizar as marchas de maneira incorret a durant e o percurso; j) parar o veículo sobre a
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Concurso Público da Câmara Municipal de Porangatu/GO

15

MUNICÍPIO DE PORANGATU
ESTADO DE GOIÁS

faixa de pedest res; l) colocar o veículo em moviment o, sem observar as caut elas
necessárias; m) comet er qualquer out ra infração de t rânsit o de média.
10.14 CONSTITUEM FALTAS LEVES:
a) provocar moviment os irregulares no veículo, sem mot ivo just ificado; b) ajust ar
incorret ament e o banco do veículo dest inado ao condut or; c) não ajust ar
devidament e os espelhos ret rovisores; d) apoiar o pé no pedal de embreagem com o
veículo engrenado e em moviment o; e) ut ilizar ou int erpret ar incorret ament e os
inst rument os do painel do veículo; f) dar part ida ao veículo com a engrenagem de
t ração ligada; g) t ent ar moviment ar o veículo com a engrenagem de t ração em
pont o neut ro; h) comet er qualquer out ra infração de t rânsit o de nat ureza leve.
10.15 Ao concluir a prova prát ica de volant e, o candidat o t erá conheciment o dos
quesit os event ualment e infringidos, e deverá assinar o formulário de avaliação, junt o
com o examinador.
10.16 Uma cópia do formulário de avaliação devidament e preenchida deverá ser
ent regue ao candidat o na saída, após o t érmino da prova prát ica de volant e.
10.17 O result ado final da prova prát ica de volant e dos candidat os aprovados para o
cargo de mot orist a será somado ao t ot al de pont os alcançado na primeira et apa do
concurso público (prova escrit a objet iva), apurando-se um novo mont ant e na
pont uação geral.
10.18 Ao t érmino da prova prát ica de volant e o candidat o deverá ret irar-se,
imediatament e, do local de aplicação, sem comunicar-se com os demais candidat os
que se fizerem present e.
11. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
11.1 Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidat o que, ao final da
prova escrit a objet iva, obt iver:
a) Not a igual ou superior a 60% (sessent a por cent o) do t ot al de pont os
correspondent es da somat ória das áreas do conheciment o que compõem a prova
escrit a objet iva, conforme est abelecido no it em 9.1 dest e Edit al.
b) Não ZERAR em nenhuma das áreas do conheciment o que compõem a prova
escrit a objet iva, conforme est abelecido no it em 9.1 dest e Edit al.
11.2 Será ELIMINADO do concurso público o candidat o que não obt iver, pelo menos,
60% (sessent a por cent o) dos pont os correspondent es da somat ória das áreas do
conheciment o que compõem a prova escrit a objet iva e/ou obt iver not a ZERO em
qualquer uma das áreas do conheciment o, conforme est abelecido no it em 9.1 dest e
Edit al.
11.3 O result ado final dos candidat os aprovados para o cargo de mot orist a será dado
pela somat ória dos pont os alcançados na prova escrit a objetiva (primeira etapa) com
os pont os obt idos na prova prát ica de volant e (segunda et apa) do concurso público,
observado o pont o de cort e.
11.4 O candidat o habilit ado dent ro do número de vagas abert as de ampla
concorrência será considerado APROVADO/CLASSIFICADO na list a de classificação
do concurso público.
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11.5 O candidat o habilit ado dent ro do número de vagas abert as para o cadast ro de
reserva será considerado APROVADO/RESERVA na list a de classificação do concurso
público.
11.6 A publicação do result ado final do concurso público será feit a em duas list as,
sendo uma cont endo a pont uação de t odos os candidat os aprovados e classificados,
inclusive das pessoas com deficiência e out ra list a específica dos candidat os inscrit os
na condição de pessoas com deficiência, e serão convocados para t omarem posse
de acordo com a necessidade e conveniência da Câmara Municipal de Porangat u,
observado o prazo de validade do cert ame.
11.7 No caso de empat e na classificação final dos candidat os serão aplicados os
seguint es crit érios de desempat e:
a) Para candidat os com idade igual ou superior a 60 (sessent a) anos, complet os at é o
últ imo dia de inscrição t erá preferência ao de idade mais elevada, nos t ermos do Art .
27, § único da Lei 10.741/03, de 1º de out ubro de 2003;
b) Maior pont uação na prova de conheciment os específicos;
c) Maior pont uação na prova de língua port uguesa;
d) Maior pont uação na prova de mat emát ica;
e) Maior idade.
12. DOS RECURSOS
12.1 Será ACEITO recurso quant o:
a) As inscrições indeferidas ou deferidas com erro mat erial;
b) Ao result ado para concorrer à vaga PNE;
c) As quest ões das provas escrit a objet iva;
d) Aos gabarit os preliminares das provas escrit a objet iva;
e) Ao result ado final das provas escrit a objet iva.
12.2 Soment e o próprio candidato est ará habilit ado a int erpor recurso quant o à prova
escrit a objet iva em face de erro de formulação de quest ões e na correção.
12.3 Os recursos deverão ser int erpost os em conformidade com o cronograma de
execução do concurso público, via ANEXO I dest e Edit al.
12.4 Admit ir-se-á um único recurso por candidat o, para cada event o referido no it em
12.1 dest e Edit al, devidament e fundament ado, sendo desconsiderado recurso de
igual t eor.
12.5 Os recursos deverão ser feit os de forma EXCLUSIVA por e-mail:
contato@ganzaroliassessoria.com.br, sendo de int eira responsabilidade do candidat o
o corret o escaneament o dos document os enviados.
12.6 Soment e será apreciado o recurso int erpost o dent ro do prazo, conforme
est abelecido no cronograma de execução do concurso público, ANEXO I dest e Edital,
devendo ser ut ilizado o modelo específico para cada recurso, part es integrantes deste
Edit al.
12.7 Os candidat os deverão enviar o recurso uma ÚNICA vez para cada event o,
observado o it em 12.1 dest e Edit al.
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12.8 Para cada quest ão ou it em deverá ser apresent ado em e-mail separado,
devendo ser ut ilizado o modelo específico para t al, que fazem part e int egrant e dest e
Edit al, disponibilizado no sit e: www.ganzaroliassessoria.com.br.
12.9 Em nenhuma hipót ese haverá apreciação de mais de um recurso por e-mail ou
de recurso de mais de um candidat o por e-mail, sendo que para cada quest ão de
cada candidat o deverá ser enviado um único e próprio e-mail.
12.10 Não serão aceit os recursos int erpost os por fac-símile (fax), t elex, t elegrama, de
forma presencial ou out ro meio que não seja o especificado nest e Edit al.
12.11 Os recursos int erpost os em desacordo com as especificações cont idas nest e
Edit al ou enviados para endereço diferent e do dispost o no it em 12.5 não serão
avaliados.
12.12 A banca Examinadora det erminada pela GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e
Concursos const it ui últ ima inst ância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12.13 Os pont os relat ivos à quest ões da prova escrit a objet iva de múlt ipla escolha que
event ualment e venham a ser anuladas, serão at ribuídos a t odos os candidat os que
t iverem sua prova corrigida.
12.14 O gabarit o divulgado poderá ser alt erado, em função dos recursos impet rados e
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarit o oficial definit ivo do concurso
público.
12.15 Poderá haver event ualmente alteração da classificação inicial obtida para uma
classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do
candidat o que não obt iver a not a mínima exigida para a prova, t udo em função dos
recursos impet rados.
12.16 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, colet ivament e, t ant o quant o
aos pedidos que forem deferidos como aos indeferidos, por meio do sit e
www.ganzaroliassessoria.com.br.
13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
13.1 O result ado final do concurso público será homologado pelo Chefe do Poder
Legislat ivo Municipal, devendo ser publicado no Diário Oficial do Est ado de Goiás,
Jornal de Grande Circulação, no Placar e sit e da Câmara Municipal, bem como no
sit e da GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos, respeit ando rigorosament e a
ordem de classificação dos aprovados.
14. DO PROVIMENTO DO CARGO
14.1 A posse do candidat o aprovado e classificado no concurso público para o cargo
no qual foi inscrit o ocorrerá após a publicação do at o de nomeação ou de admissão
no Diário Oficial do Est ado de Goiás, Jornal de Grande Circulação, no Placar e Sit e da
Câmara Municipal.
14.2 Os candidat os aprovados e classificados serão nomeados pela administ ração,
conforme o número de vagas exist ent es e seguindo rigorosament e a ordem de
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classificação final, respeit ando-se o percent ual de 5% (cinco por cent o) das vagas
exist ent es para os candidat os port adores de necessidades especiais.
14.3 O candidat o aprovado e classificado dent ro do número de vaga será nomeado
e convocado por at o do President e da Câmara para, no prazo de at é 30 (t rint a) dias
corridos, comprovar que possui os requisit os para posse no cargo, inclusive exames
médicos, devendo apresent ar os seguint es document os:
a) Cópia da Cart eira de Ident idade e CPF;
b) Cópia da CNH B para o cargo de mot orist a;
c) Cópia do Tít ulo de Eleitor e comprovant e de vot ação na últ ima eleição, se à época
já possuía 18 (dezoit o) anos;
d) Cert ificado de Reservist a ou document o equivalent e, ou ainda dispensa de
incorporação (se do sexo masculino);
e) Cert idão de nasciment o ou casament o;
f) Cópia de comprovant e de endereço residencial at ualizado;
g) Cart ão ou número de Cadast rament o do PIS/PASEP;
h) 01 (uma) fot o colorida t amanho 3x4 recent e;
i) Diploma, cert ificado ou document o de comprovação da conclusão do curso
correspondent e à escolaridade exigida para o cargo;
j) Declaração de possuir disponibilidade para desempenho das at ividades essenciais
do cargo em jornadas de t rabalho fora do expedient e normal, inclusive nos finais de
semana e feriados;
k) Declaração de exercício ou não de out ro cargo público e, se for ocupant e de out ro
cargo descrever os horários diários do t rabalho;
l) Declaração de ant ecedent es criminais;
m) Laudo médico emit ido pela Junt a Médica Oficial do município acompanhado dos
seguint es exames: Hemograma complet o, Elet rocardiograma (com laudo, carimbo e
assinat ura do médico), Imunofluorescência para T.A (doença de chagas), Radiografia
do t órax em PA e PERFIL (com laudo, carimbo e assinat ura do médico), Tipagem
Sanguínea, Uranálise, Glicemia (jejum), Uréia, Creat inina, VDRL, Colpocit ologia
Oncót ica Parasit ária (Prevenção Ginecológica), EAS e PSA (para homens acima de 40
anos).
14.4 Os exames de laborat ório deverão possuir assinat ura e carimbo do responsável
t écnico.
14.5 As despesas de t odos os exames exigidos no it em 14.3 serão cust eados pelo
candidat o.
14.6 O candidat o que por qualquer mot ivo não apresent ar a document ação e os
exames exigidos nest e Edit al ou não comprovar os requisit os legais para posse, depois
de assegurado o direito de ampla defesa e do cont raditório, poderá perder o direito à
invest idura no cargo.
14.7 Após a ent rega dos document os relacionados no it em 14.3, sendo const at ado
que o candidat o não possui os requisit os legais ou for considerado inapt o para
desempenho das at ribuições do cargo, a nomeação do candidat o t ornar-se-á sem
nenhum efeit o, ficando impossibilit ada a posse no cargo.
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14.8 O candidat o aprovado e classificado, quando nomeado, t erá o prazo máximo
de 30 (t rint a) dias para t omar posse, podendo ser prorrogado est e prazo por uma
única vez por igual período, mediant e requeriment o.
14.9 Quando a posse do candidat o não ocorrer dent ro do prazo previst o, sua
nomeação será considerada sem efeit o.
14.10 O candidat o empossado deverá assumir suas at ividades em dia, hora e local
fixados no at o de lot ação e soment e após ser-lhe-á garant ido o direit o à
remuneração.
14.11 O candidat o aprovado e classificado nest e concurso público poderá, por uma
única vez, desist ir do respect ivo cert ame selet ivo, definit iva ou t emporariament e
mediant e requeriment o escrit o endereçado à Câmara Municipal e, no caso de
desist ência t emporária, o candidat o renunciará a sua classificação e pa ssará a
posicionar-se em últ imo lugar do quant it at ivo de vagas abert as no cert ame,
aguardando nova convocação, que poderá ou não ocorrer no prazo de validade do
concurso público.
14.12 Os candidat os com deficiências deverão apresent ar, no at o da posse, além dos
document os e exigências previst os no it em 14.3 dest e Edit al, o seguint e:
a) Laudo Médico original at est ando a especificidade, grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código da Classificação Int ernacional de Doenças - CID;
b) O cumpriment o da alínea "a" do it em 14.11 é indispensável e det erminará a não
inclusão do candidat o como candidat o com deficiência.
14.13 A convocação dos candidat os aprovados ou classificados para o
preenchiment o das vagas disponíveis será feit a pelo Chefe do Poder Legislat ivo
Municipal e publicada no Diário Oficial do Est ado de Goiás, Jornal de Grande
Circulação, no Placar e Sit e da Prefeit ura que est abelecerá o horário, dia e local para
a apresent ação do candidat o bem como por meio de correspondência oficial
endereçada ao domicílio do mesmo ou out ras formas de comunicação.
14.14 Perderão os direit os decorrent es do concurso público, não cabendo recurso, os
candidat os que:
a) Não comparecer na dat a, horário e local est abelecido na convocação de que
t rat a o it em 14.12 dest e Edit al;
b) Não aceit ar as condições e/ou at ribuições est abelecidas para o exercício do
cargo, pela Câmara Municipal.
c) Recusar nomeação, ou consult ado e nomeado, deixar de t omar posse ou ent rar
em exercício nos prazos est abelecidos pela Legislação Municipal vigent e do
Município.
14.15 Não será invest ido em cargo público o candidat o que acumular cargo público,
ressalvados os casos previst os na Const it uição Federal ou caso a carga horária est iver
dent ro do permit ido legalment e.
14.16 Não será invest ido no cargo o candidat o habilit ado que fizer, em qualquer
document o, declaração falsa, inexat a para fins de nomeação e não possuir os
requisit os mínimos exigidos no Edit al na dat a de convocação para apresent ação de
document ação.
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14.17 Ao ent rar em exercício, o candidat o ficará sujeit o ao cumpriment o do est ági o
probat ório de 03 (t rês) anos, durant e o qual sua eficiência e capacidade serão objet o
de avaliação de desempenho para efet ivação ou não no cargo para o qual foi
aprovado.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 As despesas relat ivas à part icipação do candidat o no concurso público, bem
como a sua apresent ação para posse e exercício do cargo correrão a expensas do
próprio candidat o.
15.2 A inscrição do candidat o implicará o conheciment o das present es inst ruções e a
t ácit a aceit ação das condições do concurso público, t ais como se acham
est abelecidas no Edit al e demais Leis vigent es no Município.
15.3 A legislação com vigência após a dat a de publicação dest e Edital, bem como as
alt erações em disposit ivos const it ucionais, não serão objet o de avaliação nas provas
escrit as objet ivas do concurso público.
15.4 A inexat idão das afirmat ivas ou irregularidades de document os, ou out ras
irregularidades const at adas no decorrer do concurso público, verificadas a qualquer
t empo, acarret ará a nulidade da inscrição, prova ou a nomeação do candidat o, sem
prejuízo das medidas de ordem administ rat iva, cível ou criminal cabíveis.
15.5 Os at os relat ivos às Publicações Oficiais do concurso público no Diário Oficial do
Est ado de Goiás e Jornal de Grande Circulação ficarão a cargo da Câmara
Municipal, não sendo fornecido ao candidat o qualquer document o comprobat ório
de classificação no cert ame pela GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos.
15.6 É de responsabilidade de o candidat o mant er seu endereço e t elefone
at ualizados, at é que se expire o prazo de validade do concurso, para viabilizar os
cont at os necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para t omar
posse, caso não seja localizado.
15.7 A GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos e a Câmara Municipal de
Porangat u não se responsabilizam por event uais prejuízos ao candidat o decorrent es
de:
a) Endereço não at ualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de forneciment o e/ou
endereço errado do candidat o;
d) Correspondência recebida por t erceiros;
e) E-mail não recebido por erro de envio do candidat o.
15.8 Os it ens dest e Edit al poderão sofrer event uais alt erações, at ualizações ou
acréscimos enquant o não consumada a providência ou event o que lhes disser
respeit o, at é a dat a da convocação dos candidat os para as provas correspondent es,
circunst ância que será mencionada em Edit al ou aviso a ser publicado no sit e
www.ganzaroliassessoria.com.br.
15.9 A GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos e a Câmara Municipal se
eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidat os em quaisquer das
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fases do concurso público, mesmo quando alt eradas dat as previst as no cronograma
inicial do cert ame.
15.10 Não serão fornecidos at est ados, declarações, cert ificados ou cert idões relat ivas
à habilit ação, aprovação, classificação, ou not a de candidat os, valendo para t al fim
a publicação do result ado final e a homologação na ínt egra no Diário Oficial do
Est ado de Goiás.
15.11 A GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e Concursos e a Câmara Municipal de
Porangat u não se responsabilizam por quaisquer cursos, apost ilas e out ras publicações
referent es ao concurso público.
15.12 Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela
Comissão Especial do Concurso Público e a GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e
Concursos.
15.13 O Foro da Comarca do Município de Porangat u é compet ent e para decidir
quaisquer ações judiciais int erpost as com respeit o ao present e Edit al do respect ivo
concurso público.
15.14 O present e Edit al ent rará em vigor na dat a de sua publicação no Placar e Sit e
da Câmara Municipal e Diário Oficial do Est ado de Goiás, revogadas as disposições
em cont rário.

Porangat u, 23 de novembro de 2017.
JOSÉ DOS REIS LUSTOSA

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA

Presidente da Comissão Especial do Concurso
Público

Membro da Comissão Especial do Concurso
Público

MARIA AUGUSTA CAMPOS REIS
Membra da Comissão Especial do Concurso
Público
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
DATA
22/11/2017
23/11/2017
29/12/2017 à
19/01/2018
20/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
25/01/2018 à
26/01/2018
25/01/2018 à
26/01/2018
31/01/2018
08/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018 à
14/02/2018
19/02/2018
21/02/2018
26/02/2018
27/02/2018 à
28/02/2018
05/03/2018
07/03/2018
15/03/2018
18/03/2018
20/03/2018

FASES
Lançamento do Edital e Publicação no Diário Oficial do Estado
de Goiás e Jornal de Grande Circulação;
Publicação do Edital no site da GANZAROLI - Assessoria,
Consultoria e Concursos;
Período de realização das inscrições;
Prazo final para pagamento de inscrição;
Divulgação preliminar das inscrições deferidas de ampla
concorrência;
Resultado preliminar das inscrições na condição de PNE e/ou
pedido de atendimento especial;
Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas
de ampla concorrência;
Prazo para recurso contra resultado preliminar das inscrições na
condição de PNE e/ou pedido de atendimento especial;
Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos pósrecursos;
Divulgação dos locais e horários para realização das provas
escritas objetivas;
Aplicação das provas escritas objetivas;
Divulgação do gabarito preliminar das provas escritas objetivas;
Prazo para apresentação de recursos contra o gabarito das
provas escritas objetivas;
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os
gabaritos das provas escritas objetivas;
Divulgação do Gabarito Oficial das provas escritas objetivas;
Divulgação do resultado preliminar das provas escritas
objetivas;
Prazo para apresentação de recursos contra o resultado
preliminar das provas escritas objetivas;
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a
pontuação da prova escrita objetiva;
Divulgação Oficial do resultado das provas escritas objetivas
pós-recursos;
Divulgação dos locais e horários para realização da prova
prática de volante somente para o cargo de motorista CNH B;
Realização da prova prática de volante para o cargo de
motorista CNH B;
Publicação do resultado final e definitivo para homologação;
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ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, HABILITAÇÃO MÍNIMA, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BASE
E TAXA DE INSCRIÇÃO

Cont rolador Int erno
SGT

Mot orist a
ASGM

Concurso Público de
Provas ou de Provas e
Tít ulos;
Curso Superior Completo.
Concurso Público de
Provas e de Provas
Prát icas;
Ensino Fundament al
Primeira Fase2.

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

Assist ent e de Gerent e e
Gest ão
AGG
Assist ent e de Gerent e de
Áudio, Rádio Televisão e
Gravação
AGG

Concurso Público de
Provas;
Ensino Fundament al
Primeira Fase1.
Concurso Público de
Provas;
Ensino Médio Complet o.
Concurso Público de
Provas;
Ensino Médio Complet o.

SALÁRIO
BASE
R$

Auxiliar de Serviços Gerais
ASGM

HABILITAÇÃO MÍNIMA

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

CARGOS/SÍMBOLOS

SALÁRIO BASE E
TAXA DE
INSCRIÇÃO

*44h

937,00

50,00

*44h

1.773,00

80,00

*44h

1.773,00

80,00

*44h

2.736,34

120,00

*44h

1.500,00

70,00

1

Ensino Fundamental Primeira Fase: refere- se aos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, ter
concluído a 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental, até a data da po sse no cargo.
2
Ensino Fundamental Primeira Fase: refere- se aos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, ter
concluído a 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental, até a data da po sse no cargo.
* O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados, na
forma estatutária.
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ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE VAGAS E LOTAÇÃO

CARGOS/SÍMBOLOS

LOTAÇÃO

TOTAL DE VAGAS

AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PNE

CADASTRO RESERVA

CADASTRO RESERVA
AMPLA
CONCORRÊNCIA

CADASTRO RESERVA
PNE

VAGAS

Auxiliar de Serviços
Gerais
ASGM
Assist ent e de Gerent e e
Gest ão
AGG
Assist ent e de Gerent e
de Áudio, Rádio
Televisão e Gravação
AGG
Cont rolador Int erno
SGT
Mot orist a
ASGM

Câmara Municipal de
Porangat u

01

01

00

01

01

00

Câmara Municipal de
Porangat u

01

01

00

01

01

00

Câmara Municipal de
Porangat u

01

01

00

01

01

00

Câmara Municipal de
Porangat u
Câmara Municipal de
Porangat u

01

01

00

01

01

00

02

02

00

01

01

00

Porangat u, 23 de novembro de 2017.
JOSÉ DOS REIS LUSTOSA

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA

Presidente da Comissão Especial do Concurso
Público

Membro da Comissão Especial do Concurso
Público

MARIA AUGUSTA CAMPOS REIS
Membra da Comissão Especial do Concurso
Público
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ANEXO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, CONDIÇÕES E REGIME DE TRABALHO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ASGM
Compreende os cargos que se dest inam a execut ar serviços de limpeza, arrumação,
zeladoria, serviços de nat ureza administrativa simples, bem como de diversas unidades
da Câmara Municipal; Limpar e arrumar as dependências e inst alações de edifícios
públicos do Poder Legislat ivo, a fim de mant ê-los nas condições de asseio requeridas;
Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando det rit os e deposit ando-os
de acordo com as det erminações definidas; Percorrer as dependências da Câmara
Municipal, abrindo e fechando janelas, port as e port ões, bem como ligando e
desligando pont os de iluminação, m áquinas e aparelhos elét ricos; Recolher e dist ribuir
int ernament e correspondências, pequenos volumes e expedient es, separando-os por
dest inat ário, observando o nome e a localização, solicit ando assinat ura em livro de
prot ocolo; Execut ar serviços ext ernos, apanhando e ent regando correspondências,
fazendo pequenas compras e pagament os; Abrindo e fechando janelas, port as e
port ões, bem como ligando e desligando pont os de iluminação, maquinas e
aparelhos elét ricos, mant er limpo e arrum ado o mat erial sob sua guarda; Comunicar
ao superior imediat o qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de
consert o e reparos nas dependências , móveis e ut ensílios que lhe cabe mant er limpos
e com boa aparência; Execut ar out ras at ribuições afins; Preparar e servir café ou
pequenos lanches a visit ant es e servidores da Câmara Municipal; Auxiliar no preparo
das refeições , lavando , selecionando e cort ando aliment os; Preparar lanches e
out ras refeições simples, segundo orient ação superior para t ender aos programas
aliment ares desenvolvidos pela Câmara Municipal; Mant er limpo os ut ensílios de
cozinha; Verificar a exist ência de mat erial de limpeza e aliment ação e out ros it ens
relacionados com o seu t rabalho, comunicando ao superior imediat o a necessidade
de reposição, quando for o caso; Mant er limpo e arrumado o material sob sua guarda;
Comunicar ao superior imediat o qualquer irregularidade verificada, bem como a
necessidade de consert os e reparos nas dependências, moveis e ut ensílios que lhe
cabe mant er limpos e com boa aparência ; Execut ar out ras at ribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeit o a plant ões e ao uso de uniforme e equipament os
de prot eção individual fornecido pela Câmara Municipal.
REGIME DE TRABALHO: Est at ut ário.
ASSISTENTE DE GERENTE E GESTÃO
AGG
Desempenhar t odas as funções e at ribuições definidas no Sist ema de Assist ent e de
Gerent e de Gest ão da Câmara Municipal t ais como: Assessorar as at ividades dos
vereadores, em plenário; Organizar o sist ema de t ramit ação de papéis, document os e
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procediment os relat ivos ao suport e Legislat ivo da Câmara Municipal; Organizar o
sist ema de referencia e de índices necessários à pront a localização de document os;
Auxiliar na redação de projet os de l ei, resoluções, decret os legislat ivos, port arias e
demais at os e document os legais, informar procediment os administ rat ivos,
encaminhando-as as unidades compet entes; Participar de processo selet ivo de papeis
e document os a serem eliminados, de acordo com as leis que regem a mat éria;
Realizar , quando solicit ado, a t ranscrição e supervisão das gravações das at as de
reuniões das comissões e das sessões plenárias; Execut ar serviços administ rat ivos de
maior complexidade sempre que necessário; Realizar serviço de nat ureza
administ rat iva e burocrát ica relacionadas ao suport e Legislat ivo; Execut ar out ras
at ividades correlat adas; Promover o apoio às at ividades do plenário; Assessorar as
condições t écnicas, especiais e permanent es, no que concerne a formalização de
demandas, requeriment os, proposições e encaminhament os; Acompanhar o t râmit e
legislat ivo dos projet os de leis, preposições e demandas inerent es aos t rabalhos das
comissões parlament ares; Efet uar o cont role e encaminhament o de det erminações
legislat ivos das sessões; Mant er, conservar e cont rolar equipament os sob sua
responsabilidade; Execut ar out ras at ividades correlat as ao cargo; Execut ar os serviços
de nat ureza administ rat iva e burocrát ica inerent es ao seu set or; Execut ar, sob
det erminação superior, os t râmit es necessários para licit ações e compras, observando
a legislação correlat a; Regist rar a t ramit ação de papeis e document os, prest ando
informações e orient ações necessárias a eficaz solução das demandas sob sua
responsabilidade; Realizar out ras at ividades inerent es ao cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeit o a plant ões e ao uso de uniforme e equipament os
de prot eção individual fornecido pela Câmara Municipal.
REGIME DE TRABALHO: Est at ut ário.
ASSISTENTE DE GERENTE DE ÁUDIO, RÁDIO TELEVISÃO E GRAVAÇÃO
AGG
Desempenhar t odas as funções e at ribuições definidas no sist ema de Assist ent e de
Gerent e de áudio Rádio Televisão e Gravação da Câmara Municipal t ais como:
at ividades cerimoniais, relações públicas, divulgação e publicação de at os e not ícias
e int eresse da Câmara, responsabilizar-se pelas at ividades de informação ao público
das at ividades da Câmara; Regist rar as audiências, visit as, conferências e reuniões de
que part icipe, ou de que t enha int eresse o president e; Aferir o nível das relações ent re
a câmara e a comunidade, e propor medidas visando melhorá-las, quando for o
caso; Mant er arquivos de recort es de jornais, relat ivos a assunt o de int eresse da
Câmara; Responsabilizar-se pela publicação de edit ais, relatórios anuais e mensais das
at ividades da Câmara e de out ros at os de imprensa; Regist rar, classificar, cat alogar,
guardar e encadernar t odas as publicações da Câmara; Coordenar a cobert ura perla
imprensa dos t rabalhos da Câmara; Organizar a agenda de event os da Câmara,
ouvindo o President e e os vereadores, quando for o caso a secret aria; Mant er-se
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informado sobre a realização de event os oficiais da cidade, nos quais o President e
deva est ar present e; Manter-se at ualizado sobre o funcionamento da Câmara; Manter
serviços de recepção e t ransmissão de mensagem; Mant er informações em geral aos
vereadores; Abrir o Audit ório para solenidades e ligar o som; Responsável pela agenda
e locação do Audit ório; Recepcionar as aut oridades e visit as ilust res acompanhandoas em sua permanência na Câmara; Opinar decisoriament e, sobre qualquer
programação de event os a ser efet ivada na Câmara; Responsabilizar-se pelo
hast eament o dos pavilhões Nacional, Est adual, Municipal e Legislat i vo em locais e
épocas próprios.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeit o a plant ões e ao uso de uniforme e equipament os
de prot eção individual fornecido pela Câmara Municipal.
REGIME DE TRABALHO: Est at ut ário.
CONTROLADOR INTERNO
SGT
Desempenhar t odas as funções e at ribuições definidas no sist ema de Cont role Int erno
da Câmara Municipal t ais como: Proceder à avaliação da eficiência, eficácia e
economicidade do sist ema de cont role int erno do Poder Legislat ivo Municipal;
Promover audit orias int ernas periódicas levant ando os desvios, falhas e irregularidades
e recomendando as medidas corret ivas aplicáveis; Revisar e orient ar a adequação da
est rut ura organo-administ rat iva do Poder Legislat ivo com vist as à racionalização do
t rabalho, objet ivando o aument o da produt ividade e a redução de cust os
operacionais; Supervisionar as medidas adot adas pelo Legislat ivo Local para o ret orno
da despesa t ot al com pessoal ao respect ivo limit e caso necessário, nos t ermos dos
art s. 22e23 da LC 101/2000; Realizar o cont role dos limit es e das condições para a
inscrição de despesas e rest os a pagar; Exercer o cont role das operações de crédit o,
avais e garant ias, bem como dos direit os e haveres do Poder Legislat ivo Municipal;
Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e cont ratos, sobre os aspect os da legalidade; Legitimidade, economicidade
e razoabilidade; Avaliarem que medida exist e na Câmara Municipal um ambient e de
cont role em que os servidores est ejam mot ivados para o cumpriment o das normas ao
invés de desprezá-las; Cient ificar a aut oridade responsável quando const at adas
ilegalidades ou irregularidades na Administ ração do Legislat ivo local.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeit o a plant ões e ao uso de uniforme e equipament os
de prot eção individual fornecido pela Câmara Municipal.
REGIME DE TRABALHO: Est at ut ário.
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MOTORISTA
ASGM
Desempenhar t odas as funções e at ribuições definidas no cargo de Mot orist a da
Câmara Municipal Tais como: Descrição sint ét ica: Compreende os cargos que se
dest inam a conduzir veículos mot orizados ut ilizando no t ransport e de passageiros e
carga dent ro do t errit ório nacional, conservando-os em perfeit as condições de
aparência e funcionament o. At ribuições t ípicas: Dirigir aut omóveis, camionet es e
demais veículos leves de t ransport e de passageiros e cargas, e out ros veículos
enquadrados na cat egoria ``B``, dent ro ou fora do Munícipio , verificando diariamente
as condições de funcionament o do veiculo, ant es de sua ut ilização: pneus, água do
sist ema de arrefeciment o, bat eria nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem , faróis,
abast ecimento de combust ível , et c.; Zelar pela segurança de passageiros verificando
o fechament o de port as e o uso de cint o de segurança; Verificar se a document ação
do veiculo a ser ut ilizado est a completa, bem como devolvê-la a imediat a quando do
t érmino da t arefa; Fazer pequenos reparos de urgência; Mant er o veiculo limpo interno
e ext ernament e e em condições de uso, levando-o a manut enção sempre que
necessário; Observar os períodos de revisão e manut enção prevent iva do veiculo;
Anot ar em formulário próprio, a quilomet ragem rodada, viagens realizadas, cargas
t ransport adas, it inerários percorridos e out ras ocorrências; Recolher
ao local
apropriado o veiculo após a realização do serviço, deixando-o corret ament e
est acionado e fechado; Auxiliar no carregament o e descarregament o de volumes;
Auxiliar na dist ribuição de volumes de acordo com normas e rot eiros préest abelecidos; Conduzir os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, em lugar e
hora det erminados, conforme it inerário est abelecidos ou inst ruções específicas,
observando a discrição do que se ouve vê no int erior do veículo, excet o o
comunicado quando alguém est iver comet endo crime; Execut ar out ras at ribuições
afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeit o a plant ões e ao uso de uniforme e equipament os
de prot eção individual fornecido pela Câmara Municipal.
REGIME DE TRABALHO: Est at ut ário.
Porangat u, 23 de novembro de 2017.
JOSÉ DOS REIS LUSTOSA

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA

Presidente da Comissão Especial do Concurso
Público

Membro da Comissão Especial do Concurso
Público

MARIA AUGUSTA CAMPOS REIS
Membra da Comissão Especial do Concurso
Público
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ANEXO V
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRA FASE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e MOTORISTA CNH “B”
LÍNGUA PORTUGUESA
Leit ura e compreensão de t ext os, informações de pequenos t ext os; Est abelecer
relações ent re sequência de fat os ilust rados; Conheciment o da língua: ort ografia,
acent uação gráfica, masculino e feminino, ant ônimo e sinônimo, diminut ivo e
aument at ivo; Uso de maiúscula e minúscula; Consoant es e vogais; Sinais de
pont uação; Divisão silábica de palavras e respect iva classificação quant o ao número
de sílabas; Singular e plural; Subst ant ivo próprio e comum; Art igos; Adjet ivos; Grafia.
MATEMÁTICA
Noções básicas de mat emát ica, relacionadas com adição, subt ração, mult iplicação
e divisão; Problemas envolvendo as quat ro operações; Operações com números
nat urais, decimais e fracionários; Sistema de numeração decimal; Múlt iplos e divisores:
MMC e MDC; Porcent agem; Raciocínio Lógico.
CONHECIMENTOS GERAIS
Aspect os polít icos e econômicos: Brasil, Est ado Goiás e do Município; Aspect os
geográficos do Brasil, Est ado de Goiás e do Município: localização, área, limit es,
regiões, clima, população, pont os t uríst ico e meio ambient e; Aspect os hist óricos do
Brasil, do Est ado de Goiás e do Município; Aspect os sociais do Brasil, Est ado de Goiás e
do Município: dist ribuição de renda, desigualdades regi onais, educação, saúde,
segurança e cidadania; Lei Orgânica do Município; Regiment o Int erno da Câmara
Municipal de Porangat u.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Conheciment os sobre a limpeza de ambient es de nat ureza administ rat iva pública;
Limpeza de dependências de circulação, dependências de t rabalho e dependências
sanit árias; Conheciment os sobre a prát ica de limpeza de pisos, assoalhos, paredes,
t et os, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; Conheciment os sobre produt os
químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas ant es relacionadas;
Normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de mat eriais e
equipament os e prot eção individual; Conheciment os de serviços de copa
(preparação de café, chás, água e out ros); Conheciment os relacionados á produção
de refeições, produt os aliment ícios, guarda e est ocagem de produt os aliment ícios;
Formas e procediment os para servir (café, chás, água e out ros) no ambient e de
t rabalho; Conheciment os relacionados ao lixo, sua classificação, separação, colet a e
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dest ino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e ut ensílios; Conheciment os
sobre a limpeza de dependências sanit árias, pisos, assoalhos, móveis e equipament os;
Conheciment os sobre a realização de pequenas compras e pagament os;
conheciment os sobre ligar e desligar pont os de iluminação, bem como máquinas e
aparelhos elét ricos; Conheciment os sobre os direit os e deveres relacionados à área de
at uação do cargo.
CARGO: MOTORISTA CNH “B”
Código Nacional de Trânsit o Brasileiro: conceit os e definições; Sist ema Nacional de
Trânsit o; Normas gerais de circulação e condut a: o t rânsit o, a via pública, passagem
de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, est acionar, classificação das vias públicas,
velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas; Regras fundamentais
de t rânsit o; Sinalização; Pedest re e condut ores não mot orizados: o cidadão, a
educação para o t rânsit o, processo habilit ação do condut or; Cat egorias de
habilit ação; O Veículo: equipament os e acessórios, licenciament o, IPVA, DPVAT;
Disposições gerais; Penalidades; Medidas Administrativas; Infrações; Crimes de t rânsito;
Direção defensiva: conceit o; Direção prevent iva e corret iva; Acident e evit ável e
acident e inevit ável; Causas de acident es: imperícia, imprudência e negligência;
Element os da prevenção de acident es; Equipament os de segurança, de informação,
de comunicação; Inspeção do veículo. Ergonomia; Tipos de colisão; Manobras de
marcha à ré; Distâncias de reação, frenagem, parada e segment o; Força cent rifuga e
força Cent rípeta; Aquaplanagem ou hidroplanagem; Mecânica; Chassi; Motor; Tempo
de funcionament o do mot or; Órgãos e anexos: sist ema de aliment ação, sist ema de
dist ribuição, sist ema de ignição, sist ema de lubrificação e sist ema de arrefeciment o;
Órgãos e anexos: sist ema elét rico, sist ema de t ransmissão, sist ema de suspensão,
sist ema de direção, sist ema de freios; Pneus e rodas; Primeiros socorros: conceit o,
definições e seus meios.
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASSISTENTE DE GERENTE E GESTÃO e ASSISTENTE DE GERENTE DE ÁUDIO, RÁDIO
TELEVISÃO E GRAVAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA
Int erpret ação e Compreensão de t ext os; Ort ografia Oficial; Bases da Semânt ica e
est ilíst ica; Acent uação Gráfica; Emprego de let ras e divisão silábica; Pont uação;
Classes e emprego de palavras; Morfologia; Vozes do Verbo; Emprego de t empo e
modo verbais; Concordância Nominal e Verbal; Significado das palavras: sinônimos e
ant ônimos; Denot ação e Conot ação; Crase; Regência Nominal e Verbal; Análise
Sint át ica: coordenação e subordinação; Figuras de Linguagem; Fonologia; Sint axe do
período simples e compost o.
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MATEMÁTICA
Sist ema de numeração Decimal; Operações com números nat urais, decimais e
fracionários; Expressão numérica e algébrica; MMC e MDC; Pot enciação e
Radiciação; Razão e Proporção; Regra de t rês e Porcent agem; Juros simples e
Compost os; Equações do 1º Grau e 2º Grau; Est at íst ica básica; Medidas de
Compriment o, Superfície, Capacidade, Massa e Volume; Noções de lógica.
CONHECIMENTOS GERAIS
Aspect os polít icos e econômicos: Brasil, Est ado Goiás e do Município; Aspect os
geográficos do Brasil, Est ado de Goiás e do Município: localização, área, limit es,
regiões, clima, população, pont os t uríst ico e meio ambient e; Aspect os hist óricos do
Brasil, do Est ado de Goiás e do Município; Aspect os sociais do Brasil, Est ado de Goiás e
do Município: dist ribuição de renda, desigualdades regionais, educação, saúde,
segurança e cidadania; Lei Orgânica do Município; Regiment o Int erno da Câmara
Municipal de Porangat u; Const it uição Federal do Brasil de 1988 do art igo 1º ao 6º.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
CARGO: ASSISTENTE DE GERENTE E GESTÃO
Fundament os básicos de administ ração: conceit os, caract eríst icas e finalidade;
Funções administ rat ivas: planejament o, organização, cont role e direção; Est rut ura
organizacional; Comportamento organizacional; Rot inas administ rat ivas: t écnicas de
arquivo e prot ocolo; Racionalização do t rabalho; Higiene e segurança do t rabalho:
conceit o, import ância, condições do t rabalho; Técnicas administ rat ivas e
organizacionais; Cont role de est oque de mat eriais; Pronomes de Trat ament o, Fechos
para Comunicações, Ident ificação de Signat ários, Memorando, Ofícios,
Requeriment os, Port arias, Aviso, Exposição de Mot ivos, mensagem, Telegrama, Fax,
Correio Elet rônico; Delegação de poderes; Cent ralização e descent ralização;
Liderança e Mot ivação; Comunicação; Redação oficial e t écnica; Et iquet a no
t rabalho; Ét ica no t rabalho; Relações humanas: t rabalho em equipe; Comunicação
interpessoal; Atendimento ao público; Qualidade no at endiment o; Qualidade de vida
no t rabalho; Legislação: Const it uição da República Federat iva do Brasil: dos Princípios
Fundament ais, dos Direit os e Garant ias Fundament ais (dos Direit os e Deveres
Individuais e Colet ivos); Noções básicas de informát ica: edit ores de t ext os e planilhas
elet rônicas, conceit os básicos de operação com arquivos em ambient e Windows,
Word, conheciment os básicos de Deskt op (Área de Trabal ho), conheciment os básicos
de arquivos e past as (diret órios), ut ilização do Windows Explorer: (copiar, mover
arquivo, criar diret órios), conheciment os básicos de Int ernet e Excel.
CARGO: ASSISTENTE DE GERENTE DE ÁUDIO, RÁDIO TELEVISÃO E GRAVAÇÃO
Noções de Acúst ica: int erno e ext erno; Principais equipament os de sonorização: suas
funções e manuseio; Terminologia de Áudio: Gron Jade, Facle, Grave, Agudo, Médias,
Humi, Est át ica; Noções de mixagem: ajust e de graves, agudos, equalizações,
pot ência; Cont role de equipament os de áudio para som; Cont role de equipament os
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de áudio para som ao vivo; Conexões dos equipament os; Conexões de cabos e
caixas; Sist ema de monit orament o de palco; Manut enção e prevenção de cabos;
Posicionament o dos equipament os; Sit uação de pane t ot al ou parcial e Informações
t écnicas; Noções de diferent es microfones e seus posicionament os e adequações:
direcional, superdirecionais, cardióide, hiper-cardióide, lapela et c; Inst alação e
operação de aparelhos de regist ro e som; Gravação e reprodução de sons; Est údio:
Caract eríst icas dos periféricos básicos: t imbre, famílias de processadores; Sist emas e
format os de gravação e armazenagem de regist ros sonoros; Edição de áudio;
Coordenação e seleção de informações dest inadas à veiculação em meios
elet rônicos; Capt ação de sonoras; Equalização de informações em áudio; Produção e
veiculação de mensagens em rádio; radio web e int ernet ; Inserção de sonoras em
mat érias online; Conheciment os de Informát ica: conceit os e modos de ut ilização de
ferrament as e aplicat ivos para mont agem e t ransmissão de programas de rádio pela
Int ernet . Legislação: Direit o Aut oral; Operação de câmeras; Inst alação, operação,
funcionament o e manut enção de t odos os equipament os do parque t ecnológico da
área t écnica; Ident ificação, prevenção e solução de problemas t écnicos e
operacionais, inclusive int erligados em operação em rede digit al; Regist ro e cont role
de equipament o e mat erial gravado; Arquivament o elet rônico, arquivament o de
mídias diversas, agenda, organização de reuniões, conheci ment os dos soft wares:
Microsoft Word, Excel, Microsoft Power Point ; Out look e Windows.
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTROLADOR INTERNO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de t extos literários e não l iterários/significado cont extual
de palavras e expressões; Níveis de linguagem; Figuras de linguagem; Princípios de
coesão e coerência t ext uais; Tipos de discurso; Funções da linguagem; Est rut ura e
formação de palavras; Pont uação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal
e nominal; Colocação pronominal; Uso de crase; Análise Sint át ica: Int rodução à
sint axe; Termos int egrant es e acessórios da oração; Classificação das orações
coordenadas e subordinadas.
MATEMÁTICA
Sist ema de numeração decimal; Conjunt os numéricos: números nat urais, int eiros,
racionais, irracionais e reais; Números racionais: frações e represent ação decimal de
um racional; Números reais: adição, subt ração, mult iplicação, divisão, pot enciação;
Porcent agem; Juros simples, descont o e lucro; Regra de t rês simples e compost a;
Gráficos e t abelas (t rat ament o de informações); Medidas de compriment o; Medidas
de área; Medidas de volume; Medidas de massa; Sist ema mét rico; Resolução de
problemas; Teorema de Pit ágoras; Equações do 1º e 2º Graus; Inequações; Sist emas de
equações do 1º grau; Noções de probabilidade e est atística; Progressões aritméticas e
geomét ricas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Aspect os polít icos e econômicos: Brasil, Est ado Goiás e do Município; Aspect os
geográficos do Brasil, Est ado de Goiás e do Município: localização, área, limit es,
regiões, clima, população, pont os t uríst ico e meio ambient e; Aspect os hist óricos do
Brasil, do Est ado de Goiás e do Município; Aspect os sociais do Brasil, Est ado de Goiás e
do Município: dist ribuição de renda, desigualdades regi onais, educação, saúde,
segurança e cidadania; Lei Orgânica do Município; Regiment o Int erno da Câmara
Municipal de Porangat u; Const it uição Federal do Brasil de 1988 do art igo 1º ao 6º.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
Noções básicas de inovações t ecnológicas, envolvendo os at os da gest ão pública, de
orçament o, de licit ação, de execução de cont rat os, de convênios, da t omada e
prest ação de cont as e da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de
modernizar os processos de decisão da gest ão e do cont role; Regras para o
cumpriment o dos objet ivos gerais e específicos da administ ração pública municipal
com eficácia; Promoção do cont role int erno como parceiro efet ivo na busca de
padrões de qualidade, efet ividade e cust o x benefício na realização dos at os de
gest ão; Gest ão do cont role int erno no âmbit o da administ ração pública; Gest ão e
cont role da execução orçament ária, Lei de Diret rizes Orçament árias e Lei
Orçament ária; Gest ão e cont role das licit ações; Gest ão e cont role da execução dos
cont rat os; Planejament o das at ividades de cont role: Cont role prévio; Cont role
concomit ant e; Cont role post erior; Gest ão de convênio; Prest ação de cont as anual;
Geração de despesa; Negociação de cont rat os; Gast os com pessoal; Gast os com
serviço de t erceiros; A const it uição de rest os a pagar; Relat ório de Gest ão Fiscal e da
prest ação de cont as; Lei 4.320 de 17/03/1964; Cont abilidade Pública; Lei 8.666 de
23/06/93 e suas alt erações: Lei 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99 e Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complement ar nº 101/2000).
Porangat u, 23 de novembro de 2017.
JOSÉ DOS REIS LUSTOSA

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA

Presidente da Comissão Especial do Concurso
Público

Membro da Comissão Especial do Concurso
Público

MARIA AUGUSTA CAMPOS REIS
Membra da Comissão Especial do Concurso
Público
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ANEXO VI
REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
REQUERIMENTO DE VAGA COMO CANDIDATO PNE DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2017
CANDIDATO (A):
CPF:
CARGO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
DATA DO PROTOCOLO:

Venho por meio de est e REQUERER vaga como PNE e apresent ar LAUDO MÉDICO com
a respect iva Classificação Est at íst ica Int ernacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), no qual const am os seguint es dados:
TIPO DE DEFICIÊNCIA:

DO RESPONSÁVEL PELO LAUDO MÉDICO
NOME:
CRM:
CÓDIGO DA CID:

ATENÇÃO:
Ao assinar est e requeriment o o (a) candidat o (a) declara sua expressa concordância
em relação ao enquadrament o de sua sit uação, nos t ermos do Decret o n. 5.296, de
02 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 03 de dezembro de
2004, especialment e no que concerne ao cont eúdo do it em 6 dest e edit al,
sujeit ando-se à perda dos direit os requeridos em caso de não-homologação de sua
sit uação, por ocasião da realização da perícia médica.

Porangatu, ____ de ___________________de 20____.

_______________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO VII
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL N O CONCURSO
PÚBLICO, EDITAL 001/2017
1. Assinale a opção abaixo correspondent e caso necessit e, ou não, de prova especial
e/ou de t rat ament o especial no concurso público, Edit al 001/2017.
NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL
HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL
2. No quadro a seguir, MARQUE o t ipo de prova e/ou o t ratamento especial necessário
para part icipação no concurso público, Edit al 001/2017.
1. NECESSIDADES FÍSICAS:
( ) Sala para amamentação: candidat a
que t iver necessidade de amament ar seu
bebê;
( ) Sala térrea: dificuldade para
locomoção;
( ) Sala individual: candidat o com
doença cont agiosa/out ras;
( ) Maca;
( ) Mesa para cadeira de rodas;
( ) Apoio para perna;
1.1 MESA E CADEIRAS SEPARADAS:
( ) Gravidez de risco;
( ) Obesidade;
( ) Limit ações físicas;
1.2 AUXÍLIO PARA PREENCHIMENTO:
( ) Dificuldade e/ou impossibilidade de
escrever a folha de respost as da prova
objet iva;

1.3 AUXÍLIO PARA LEITURA: LEDOR
( ) Dislexia
( ) Tet raplegia;
2. NECESSIDADES VISUAIS: CEGO OU
PESSOAS COM BAIXA VISÃO
( ) Auxílio na leit ura da prova (ledor);
( ) Prova em BRAILLE e ledor;
( ) Prova ampliada (font e entre 14 e 16);
( ) Prova super ampliada (font e 28);
3. NECESSIDADES AUDITIVAS: PERDA TOTAL
OU PARCIAL DA AUDIÇÃO
( ) Int érpret e de LIBRAS: Língua Brasileira
de Sinais;
( ) Leit ura labial.

ATENÇÃO: Ao assinar este requerim ento o (a) candidato (a) declara sua expressa concordância em relação ao
enquadram ento de sua situação, nos termos do Decreto n. 5.296, de 02 de dezem bro de 2004, publicado no Diário
Oficial da União de 03 de dezem bro de 2004, especialm ente no que concerne ao conteúdo do item 6 deste
edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-hom ologação de sua situação, por ocasião
da realização da perícia m édica.

Porangatu, ____ de ___________________de 20____.

_______________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO VIII
FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO
PÚBLICO, EDITAL 001/2017
Somente para os candidatos cujos nomes não aparecem na relação de INSCRIÇÕES DEFERIDAS do
concurso público.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
PERÍODO PARA RECURSO: 25/01/2018 à
FORMA DE ENVIO: Exclusivament e em:
contato@ganzaroliassessoria.com.br
26/01/2018
IMPORTANTE E OBRIGATORIO: Anexar junt o ao formulário de recurso comprovant e de
inscrição (bolet o) e comprovant e de pagament o.
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME COMPLETO:
CPF:
CARGO:
TELEFONE:
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
(

) SIM (

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
DATA DO PROTOCOLO:
/
CIDADE:
TIPO DE DEFICIÊNCIA:

/

) NÃO

À COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO:
Como candidat o (a) ao cargo de inscrit o no concurso público da Câmara Municipal
de Porangat u, conforme comprovant e de inscrição e pagamento em anexo, solicito a
homologação de minha inscrição.
INSTRUÇÕES PARA ENVIO:
O (a) candidat o (a) deverá:
I
Preencher
est e
formulário
e
enviar
recurso
para
o
e-mail:
contato@ganzaroliassessoria.com.br.
II - Anexar cópia do comprovant e de inscrição (bolet o) e comprovant e de
pagament o.

Porangatu, ____ de ___________________de 20____.

_______________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO IX
FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS ESCRITAS
OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 001/2017
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
ATENÇÃO: USE UMA FOLHA PARA CADA QUESTÃO
PERÍODO PARA RECURSO: 13/02/2018 à
FORMA DE ENVIO: Exclusivament e em:
contato@ganzaroliassessoria.com.br
14/02/2018
Caso alguma quest ão seja anulada, os pont os a ela correspondent es serão at ribuídos
a t odos os candidat os.
À COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO:
NOME DO CANDIDATO:
CARGO:

Nº. DE INSCRIÇÃO:

SOLICITA:
ÁREA DO CONHECIMENTO
Marque um X

(
(
(
(

) Port uguês
) Mat emát ica
) Conheciment os Gerais
) Conheciment os Específicos

QUESTÃO
Nº.:____

ALTERAÇÃO DE GABARITO
ANULAÇÃO DA QUESTÃO

FUNDAMENTAÇÃO

Porangatu, ____ de ___________________de 20____.

_______________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO X
FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS ESCRITAS
OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 001/2017
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
PERÍODO PARA RECURSO: 27/02/2018 à
28/02/2018

FORMA DE ENVIO: Exclusivament e em:
contato@ganzaroliassessoria.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
NOME DO CANDIDATO:
CARGO:

Nº. DE INSCRIÇÃO:

À COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO:
Como candidat o (a) inscrit o (a) no concurso público da Câmara Municipal de
Porangat u, conforme publicação do RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS ESCRITAS
OBJETIVAS, SOLICITO:
(
) RECONTAGEM DOS MEUS PONTOS E ENVIO DA CÓPIA DO MEU CARTÃO
RESPOSTA ORIGINAL PARA O E-MAIL:
____________________________________________________________________________________
(

) CORREÇÃO DE DADO CADASTRAL (INFORMAR):

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(

) OUTRO (INFORMAR):

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
INSTRUÇÕES PARA ENVIO:
O (a) candidat o (a) deverá:
I
Preencher
est e
formulário
contato@ganzaroliassessoria.com.br.

e

enviar

Porangatu, ____ de ___________________de 20____.

recurso

para

o

e-mail:

_______________________________
Assinatura do candidato
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