CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18
ERRATA N. 02 – PRORROGA O PRAZO PARA INSCRIÇÕES E AS DATAS DAS PROVAS
O MUNICÍPIO DE GUAPÓ-GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, designada pelo
Decreto n. 557/18, aprova e torna público o presente Edital para prorrogar o término do prazo de
inscrições para dia 31/05/18 e retificar o cronograma de atividades do concurso, da seguinte forma:
1. Ficam retificados os subitens 4.2, 5.10, 9.1, 11.1, 12.1 e 13.2 do Edital regulamento, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:
“4.2 O período de inscrições será de 06/04/18 à 31/05/18 (quinta-feira), com início as 10:00 horas e
término as 23:59 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento da
taxa de inscrição até o primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de
divulgação do certame até 12/06/18, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar a inscrição
com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 20/06/18.
9.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 18/08/18 (sábado) para os cargos de nível fundamental
completo e nível médio e no dia 19/08/18 (domingo) para os cargos de nível fundamental incompleto
(gari) e nível superior, sendo que os locais e horários serão previamente divulgados mediante edital no
sites de divulgação do concurso www.itame.com.br e www.guapo.go.gov.br .
11.1 A prova de capacidade física para os candidatos aos cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
GARI, GUARDA MUNICIPAL, JARDINEIRO, PEDREIRO, SOLDADOR e VIGILANTE PATRIMONIAL,
aprovados na primeira etapa, será realizada no dia 29/09/18 (sábado), cujos horários e local serão
previamente divulgados pela CECP. Caso não seja possível a realização da prova com todos os candidatos
no mesmo dia haverá continuação no dia seguinte.
12.1 A prova prática para os candidatos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS aprovados nas provas objetivas será realizada no dia 29/09/18 (sábado), em
local e horário previamente divulgado pela CECP.
13.2 A prova de digitação será realizada no dia 29/09/18 (sábado), cujos horários e locais serão
previamente divulgados pela COCP através de edital específico publicado no placar da Prefeitura
Municipal e sites www.itame.com.br e www.guapo.go.gov.br.”
2. Ficam retificadas as datas previstas no Anexo I do Edital regulamento, conforme quadro abaixo:
ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DATA PREVISTA
06/04/18 à 31/05/18
12/06/18
20/06/18
08/08/18
13/08/18
18/08/18 e 19/08/18
20/08/18
14/09/18
24/09/18
29/09/18 (sábado)

12/10/18

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Período para inscrições
Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso
Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido
Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD
Divulgação dos locais e horários para realização das provas
Realização das provas objetivas e prova de redação para PROFESSOR PEDAGOGO,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR DE INGLÊS.
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas
Divulgação dos aprovados nas provas objetivas de acordo com ponto de corte (1ª etapa)
Divulgação dos locais e horários da prova de aptidão física e da prova prática (2ª etapa)
Realização das provas de Aptidão Física para os cargos AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, GARI, GUARDA MUNICIPAL, JARDINEIRO, PEDREIRO, SOLDADOR e
VIGILANTE PATRIMONIAL; prova prática de volante para os cargos OPERADOR DE
MÁQUINAS LEVES e OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS e prova prática de digitação
para AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Divulgação dos resultados e classificação final dos aprovados para fins de homologação
pelo Chefe do Poder Executivo
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3. O presente edital será publicado no placar, jornal, Diário Oficial e sites de divulgação do certame.

Guapó, aos 04 de maio de 2018.

JACQUELLINE PADILHA VIEIRA MARIANO
Presidente CECP

JOHN WANE JOSE DE SOUZA
Secretário

CRISTYELLEN CECÍLIA DE OLIVEIRA MELO
Membro
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