PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA/GO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS
COMUNICADO
Considerando o teor do edital nº 4 (retificação), os candidatos concorrentes aos cargos abaixo que já efetuaram pagamento de taxa de inscrição e
optarem por não continuar participando do concurso público poderão requerer o cancelamento da inscrição e a restituição do valor pago referente à
taxa de inscrição. Para solicitar a devolução de taxa de inscrição o candidato deverá enviar mensagem para o endereço eletrônico
contato@quadrix.org.br até o dia 07 de novembro de 2018, e informar dados pessoas (nome e CPF) e dados bancários (banco, agência e conta).
a) Cargo MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, em que o requisito foi alterado, exigindo Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo Categoria “D”;
b) Cargo ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO, em que o requisito foi alterado, exigindo conhecimentos básicos em informática;
c) Cargos FONOAUDIÓLOGO ESCOLAR e PSICÓLOGO ESCOLAR, em que a carga horária semanal e a remuneração foram alteradas; e
d) Cargo NUTRICIONISTA ESCOLAR, em que a remuneração foi alterada.
As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, ainda que feitas com o auxílio de terceiros.
A devolução de taxa de inscrição será realizada, de acordo com os dados informados pelo candidato, no dia 14 de novembro de 2018.
Os candidatos que não fizerem a solicitação de cancelamento da inscrição e restituição do valor pago até o dia 07 de novembro de 2018 continuarão
participando do concurso público.
A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste comunicado será preliminarmente indeferida.
Para esclarecimentos adicionais, o candidato poderá enviar mensagem para o endereço de e-mail contato@quadrix.org.br.
Cristalina-GO, 30 de outubro de 2018.
Rafael Avelino dos Santos
Presidente da Comissão Concurso Público
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