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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

EDITAL N. 02 – REABRE AS INSCRIÇÕES, EXCLUI REQUISITOS DE PROVIMENTOS  E RETIFICA ITENS DO 
REGULAMENTO 

 
 
O MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA,  através da Comissão Especial do Concurso Público, nomeada pelo Decreto nº 
077/14, torna público a reabertura das inscrições no período de 12/05/15 a 12/06/15, bem como a 
retificação do edital regulamento, da seguinte forma: 
 
1. Ficam retificados os itens 4.2, 5.10, 5.11, 5.12, 8.4.2, 8.8, 8.9, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1 e 12.11 que passam a 
vigorar com a seguinte redação:   
 
“4.2 O período de inscrições será de 12/05/15 a 12/06/15 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 30/06/15, podendo os interessados apresentar recurso contra a decisão.  

5.11 O candidatos que tiver o pedido de isenção indeferido poderá recorrer da decisão ou efetivar a inscrição 

com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 10/07/15. 

5.12 A inscrição do candidato somente será concretizada com a publicação do edital de homologação pela 

CECP. 

8.4.2 Para aprovação na primeira etapa nos cargos de nível fundamental completo, nível médio ou técnico e 

nível superior o candidato deverá obter aproveitamento mínimo de 40% (quarenta por cento) da pontuação 

total atribuída à prova objetiva. 

8.8 A segunda etapa para os cargos de PROCURADOR DO CONTENCIOSO JUDICIAL, de caráter 

eliminatório e  classificatório, consistirá na aplicação de prova prática visando a elaboração de uma peça 

profissional, cuja pontuação valerá até 100 (cem) pontos, sendo considerado reprovado o candidato que 

obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) da prova. 

 8.9 A segunda etapa para os cargos de CONTADOR, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na 

aplicação de uma prova discursiva contendo 02 (duas) questões valendo até 50 (cinquenta) pontos cada, 

perfazendo o total de até 100 (cem) pontos, sendo considerado reprovado o candidato que obtiver nota 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da prova. 

9.1 As provas objetivas para todos os candidatos serão realizadas no dia 12/09/15 (sábado), em horários e 

locais previamente divulgados pela Comissão Especial do Concurso Público.  

10.1 A prova prático-profissional para o cargo de PROCURADOR DO CONTENCIOSO JUDICIAL e a prova 

discursiva para o cargo de CONTADOR serão realizadas na mesma data das provas objetivas, ou seja, dia 

12/09/15 (sábado),  em local e horários previamente divulgados pela CECP. 

10.2 Para realização da prova da segunda etapa os candidatos aos cargos de PROCURADOR  e 

CONTADOR terão acréscimo de 01 (uma) hora no prazo estabelecido no item 9.6 do edital regulamento. 

11.1 Serão submetidos à prova prática de volante os candidatos aprovados na primeira etapa para o cargo de 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, a qual será realizada dia 17/10/15 (sábado), em locais e horários 

previamente divulgados pela CECP. 

12.11 Os títulos deverão ser protocolados na Comissão Especial do Concurso  - CECP até dia 16/10/15 

(sexta-feira), em horário de expediente, na sede da Prefeitura Municipal, através de requerimento em duas 

vias (modelo no Anexo IV) para conferência e avaliação que será feita pela CECP com suporte técnico da 

organizadora do concurso.” 
 
2. Fica retificado os requisitos de provimento previstos no edital regulamento, no sentido de excluir as 
exigências de experiência profissional e aptidão comprovada para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR 
DE CONTABILIDADE, CONTADOR, FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ENFERMEIRO, ELETRICISTA, MOTORISTA 
DE VEÍCULO PESADO e OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS,  conforme consta na Lei Municipal n. 252/15, de 
07/04/15 que altera o Anexo X da Lei Municipal n. 200/12. 
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3.  Este edital será publicado no placar da Prefeitura, Jornal de circulação, Diário Oficial e sites de divulgação 
do certame para conhecimento de todos os interessados. 
 
 

Aloândia, 04 de maio de 2015.  
 
 
 

BIANQUIA RODRIGUES BARBOSA 
Presidente da COCP 

REGINA CAETANO DA COSTA 
Secretária da COCP 

 
 

JOSE DIVINO DORNELO DA SILVA 
Membro da COCP 

 
 
 
Responsável Técnico: André Ribeiro Dias – CRA/GO 8.698 
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