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CÂMARA MUNICIPAL DE AURILÂNDIA
= Av. Cap. João Gomes Porto s/n°, Centro – Fone: (064) 3684-1695 – CEP: 76.120-00 Aurilândia – GO.

AVISO DE ADIAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE AURILANDIA - GOIÁS
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Aurilândia, Estado de Goiás, torna
público o ADIAMENTO do período de inscrição do CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2018, destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Aurilândia - GO, e os que vierem
a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso
Público, conforme as normas e condições estabelecidas no Edital. As
inscrições serão efetuadas pela internet, no site www.consesp.com.br, durante
o período de 24 de março de 2018 à 24 de abril de 2018. Leis Pertinentes:
Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. Data Provável para
realização do Concurso: 27 de maio de 2018.
As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site
www.consesp.com.br, durante o período de 24 de março de 2018 à 24 de
abril de 2018 (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado
proceder da seguinte forma:
a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a
cidade que deseja se inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e
clique em continuar.
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em
FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de
Aceitação e, em seguida, clique em CONCORDO e EFETIVAR
INSCRIÇÃO.
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de
Brasília efetue o pagamento da respectiva taxa de inscrição.
Obtenção
do
edital
www.consesp.com.br.

no

site:

http://www.aurilandia.go.gov.br

Informações: Fone/fax: Rua Capitão João Gomes Porto, S/n.º - Centro
Aurilândia - GO– Fone/fax: (64) 3684-1263.
Aurilândia, 21 de fevereiro de 2018.
LELLIS CARDOSO SANTANA
Presidente da Câmara Municipal de Aurilândia
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