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ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 

EDITAL 002/2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  

REGULAMENTA O CONCURSO PÚBLICO PARA 
INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO DE 
PESSOAL DO MUNICÍPIO GOIANÉSIA  

 

O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, com sede na Rua 33, n. 453, Setor Sul, CEP 76.380.000, 
Goianésia, Goiás, por meio da Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada pelo 
Decreto n. 4.960, de 11 de junho de 2014, alterado pelo Decreto nº 5.112, de 29 de agosto de 
2014, de acordo com o disposto nas Leis Municipais n. 2.164 e 2.165, ambas de 16 de junho de 
2003, e suas alterações posteriores, torna pública a realização de Concurso Público para o 
provimento de vagas do quadro de pessoal do Município de Goianésia, conforme consta no 
Anexo I, de acordo com a legislação vigente e em conformidade com as normas estabelecidas 
neste Edital. 

 

 1  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O concurso público será coordenado e realizado pela Comissão Organizadora do 
Concurso Público designada pelo Prefeito Municipal de Goianésia, conforme Decreto n. 4.960, de 
11 de junho de 2014, alterado pelo Decreto nº 5.112, de 29 de agosto de 2014; 

 1.1.1   Compete à Comissão Organizadora do Concurso Público a supervisão, coordenação e 
realização de todas as atividades necessárias à efetivação do concurso. 

 1.2  O cargo, o salário base, a carga horária semanal, a distribuição das vagas (para ampla 
concorrência e reservadas às pessoas com deficiência), a descrição sumária das atribuições e os 
requisitos de qualificação para ingresso no cargo estão previstos no Anexo I, constante deste 
Edital.  

 1.3  Com base na Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, Lei Federal n. 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, aos candidatos com 
deficiência fica assegurado o direito de se inscrever no presente Concurso Público, nos cargos 
com reserva, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. 

 1.4  Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Municipal (Estatutário), 
regido pela Lei Orgânica do Município de Goianésia de 05 de abril de 1990 e alterações 
posteriores e pela Lei Municipal n. 2.165, de 16 de junho de 2003. 

 1.5  O salár io-base do cargo está especificado no Anexo I e equivale ao padrão de 
vencimento inicial da classe, podendo ser acrescida de variáveis correspondentes aos acréscimos 
legais.  

 1.6   O concurso público será regido por este Edital e, especialmente, Lei Orgânica do 
Município de 05 de abril de 1990 e alterações posteriores e pelas Leis Municipais n. 2.164 e 
2.165, ambas de 16 de junho de 2003, e suas alterações posteriores. 

 1.7   Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília. 

 

 2  DAS INSCRIÇÕES 

 2.1  As inscrições serão realizadas no período de 22 de outubro a 07 de novembro de 2014, 
na Unidade do Vapt Vupt de Goianésia, situada à Avenida Minas Gerais n. 10, Centro, das 7h às 
19 hs, de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados das 7h às 12 hs. 

 2.2  As inscrições poderão ser feitas por procurador, devidamente munido de instrumento 
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procuratório público ou particular com firma reconhecida em cartório. 

 2.3  Antes de se inscrever no concurso público, o candidato deverá ler o Edital, incluindo seus 
Anexos, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 2.4  Os valores das Taxas de Inscrição, conforme os cargos são os abaixo determinados: 

a) Cargo de nível médio – Técnico em Enfermagem: R$ 50,00 (cinquenta reais); 

2.4.1 O candidato somente deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição após certificar-se de 
que possui todos os requisitos exigidos para ingresso no cargo, pois, detectado erro após o 
pagamento, não haverá devolução do valor recolhido, exceto para as situações previstas neste 
Edital. 

 2.5  Para efetuar a inscrição, o candidato, ou o procurador devidamente qualificado, deverá 
proceder da seguinte forma:  

a) Antes de realizar a inscrição, o candidato deve, inicialmente, comparecer na Unidade do Vapt 
Vupt, a partir do dia 22 de outubro de 2014, retirar o DUAM – Documento Único de Arrecadação 
Municipal, no guichê de Tributos, para pagamento da taxa de inscrição (exceto os candidatos 
beneficiados com a isenção do pagamento de inscrição).  

b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do DUAM – Documento Único de 
Arrecadação Municipal, nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e 
Casas Lotéricas, no período 22 de outubro a 07 de novembro de 2014. 

c) O simples recolhimento da taxa de inscrição não confirmará a inscrição para o 
candidato. 

d) Após o pagamento da taxa de inscrição por meio do DUAM – Documento Único de 
Arrecadação Municipal, preencher o formulário de inscrição (Anexo V), o qual inclui a solicitação 
do número do CPF, dados do documento de identidade, endereço de correio eletrônico válido para 
contato, dentre outros dados. 

e) Comparecer à Unidade do Vapt Vupt, com o formulário de inscrição preenchido, conferir os 
dados, assiná-lo, entregar ao atendente responsável pelas inscrições e receber o comprovante de 
inscrição; 

2.6 Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as 
instruções específicas do concurso e possuir os demais documentos comprobatórios para 
satisfação das condições exigidas à época da sua apresentação, se classificado e convocado 
para posse. 

2.7 Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá registrar, no formulário de inscrição, o cargo para o 
qual pretende concorrer, conforme Anexo I deste Edital, assumindo as consequências de 
eventuais erros advindos dessa opção.  

2.8 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão Organizadora do Concurso Público do direito de excluir do 
concurso, mesmo que tenha sido aprovado em todas as provas, independente de qualquer aviso 
ou diligência, aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

2.9 Ao efetuar a inscrição é imprescindível informar o número do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do próprio candidato. 

2.10 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de 
cancelamento do concurso público por conveniência ou interesse da Administração ou se for 
efetuado em duplicidade ou fora do prazo.  

2.11 O candidato que pagar a taxa em duplicidade ou fora do prazo determinado poderá solicitar 
devolução do pagamento de inscrição até o dia 19 de novembro de 2014. Para isso, deverá 
dirigir-se à Comissão Organizadora do Concurso Público, situada à Rua 33 n. 453, Setor Sul, CEP 
76.380-000, Goianésia-Goiás, no horário das 7h30min às 11 horas e das 13 horas às 17h30min, 
exceto sábados, domingos e feriados, munido do documento de identidade original e do(s) 
comprovante(s) originais de pagamento.  

2.11.1 A solicitação da devolução do pagamento de inscrição em duplicidade ou fora do prazo 
determinado poderá ser feita por procurador devidamente qualificado. 
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2.12 Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, via 
fax, via transferência eletrônica, agendamento de pagamento, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporânea, ou por 
qualquer outra via que não a especificada neste Edital.  

2.13 O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de 
pagamento da inscrição. 

2.14 Não será aceita inscrição condicional, extemporânea, por via postal, via fax ou via correio 
eletrônico. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os 
requisitos fixados neste Edital esta será cancelada.  

2.15 É vedada a transferência para terceiros do valor pago a título de taxa, assim como a 
transferência da inscrição para outrem. 

2.16 O candidato somente será considerado inscrito no concurso após ter cumprido todas as 
instruções descritas neste Edital. 

2.17 Haverá isenção do pagamento de inscrição somente para os candidatos que preencherem os 
requisitos estabelecidos no Decreto Federal n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, descritos a seguir:  

a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007;  

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho 
de 2007. 

2.18 A solicitação de isenção do pagamento de inscrição (Anexo VI) deverá ser preenchida pelo 
candidato, ou por seu procurador devidamente qualificado, no período de 29 de setembro de 
2014 a 07 de outubro de 2014, na Unidade do Vapt Vupt de Goianésia, situada à Avenida Minas 
Gerais n. 10, Centro, conforme instruções contidas nesta página, sendo necessária indicação do 
número de identificação social (NIS) atribuído pelo CadÚnico e CPF.   

2.19 A Comissão Organizadora do Concurso consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato.  

2.20 No dia 13 de outubro de 2014, os candidatos que solicitaram isenção poderão consultar o 
placar de avisos da Prefeitura de Goianésia ou o sítio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  para verificar o resultado preliminar de 
seu pedido de isenção do pagamento da inscrição. O resultado final do pedido de isenção, após 
análise de recursos, será divulgado no dia 16 de outubro de 2014. 

2.21 O candidato contemplado com a isenção do pagamento de inscrição deverá comparecer na 
Unidade Vapt Vupt de Goianésia, com formulário de inscrição (Anexo V) preenchido e seguir as 
instruções contidas na letra “e” do item 2.5 deste Edital, até o dia 07 de novembro de 2014.  

2.22 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso tenha 
interesse, poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição e efetuar a inscrição até o dia 07 de 
novembro de 2014, conforme estabelecido no item 2.5 deste Edital.  

2.23 A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais 
prejuízos que o candidato possa sofrer em decorrência de informação incorreta/inválida do NIS 
fornecido pelo candidato no ato da inscrição.  

2.24 A inscrição no presente concurso implica o pleno conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato 
não poderá alegar desconhecimento. 

2.25 As inscrições que não atenderem às normas dispostas neste Edital serão canceladas.  

 

 3  DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições serão homologadas no dia 12 de novembro de 2014 e o candidato poderá ter 
acesso à homologação de sua inscrição, no sitio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>   e no placar de avisos da 
Prefeitura Municipal de Goianésia, por meio da relação a ser divulgada. 
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3.2 Caso a inscrição não seja homologada até o dia 12 de novembro de 2014, o candidato 
deverá contactar a Comissão Organizadora do Concurso, situada à Rua 33 n. 453, Setor Sul, CEP 
76.380-000, Goianésia-Goiás, no horário das 7h30min às 11 horas e das 13 horas às 17h30min, 
telefone (62) 3389-9468 até o dia 17 de novembro de 2014, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, do contrário estará assumindo a responsabilidade pelas consequências decorrentes do 
não cumprimento  dessa informação. 

 

 4  DAS VAGAS E DO TEMPO ADICIONAL PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARAREM 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 4.1  Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas no inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, na Lei Federal n. 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e 
suas alterações posteriores e na súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009, é assegurado o 
direito de inscrição para o preenchimento de vagas reservadas, cujas atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a sua deficiência. 

 4.1.1  Além da reserva de vagas, é assegurado ao deficiente o direito de tempo adicional para 
realização das provas, conforme previsto no Decreto Federal n. 3.298, de dezembro de 1999, e 
alterações posteriores. 

 4.2  Serão considerados pessoas com deficiência aqueles que se enquadrarem no Decreto 
Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, na súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e 
alterações posteriores. 

 4.3  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme 
especificados no Anexo I do presente Edital.  

 4.4  Das vagas destinadas ao concurso público 5% (cinco por cento) serão oferecidas, de 
acordo com o cargo, conforme previsto no Decreto Federal n. 3.298, de dezembro de 1999, e 
suas alterações posteriores, que regulamenta a Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
para os candidatos, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, conforme 
quantitativo definido no Anexo I deste Edital. 

 4.5  Nos cargos em que o porcentual de 5% das vagas representar número fracionário, 
satisfazendo a condição maior que 1, arredondar-se-ão para o número inteiro imediatamente 
posterior. 

 4.6  Na inexistência de candidatos com deficiência ou no caso de reprovação destes, estas 
vagas serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência, com estrita observância da 
ordem classificatória.  

 4.7  O candidato que em razão da deficiência necessitar de condições especiais para 
realização das provas deverá observar as providências necessárias, especificadas no item 5 deste 
Edital.  

 4.8  Resguardadas as condições especiais previstas na Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o candidato 
que optar em concorrer como deficiente concorrerá em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao local, ao 
horário e à data de realização da(s) prova(s). 

 4.9  Para concorrer a uma das vagas reservadas aos deficientes, no ato da inscrição, o 
candidato deverá: 

a) declarar que é candidato com deficiência de acordo com o Decreto Federal n. 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999 e súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009; 

b) informar que deseja concorrer como deficiente; 

c) informar o tipo de deficiência que possui; 

d) observar os procedimentos necessários; 

e) enviar o Laudo Médico, conforme as normas previstas neste Edital. 
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 4.9.1  Caso o candidato não assinale o desejo de concorrer à vaga reservada às pessoas com 
deficiência e não cumpra os procedimentos descritos neste Edital, perderá o direito à vaga 
reservada em tais condições e, consequentemente, concorrerá à vaga da ampla concorrência. 

 4.9.2  O candidato inscrito no cargo para o qual há reserva de vaga que não enviar o laudo 
original, conforme as exigências contidas neste Edital, e/ou não se enquadrar no disposto nos 
artigos 3º e 4º (e seus incisos) do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 2009, e suas 
alterações posteriores, não poderá concorrer a essas vagas, e, consequentemente, concorrerá 
às vagas destinadas à ampla concorrência. 

 4.9.3   Realizada a inscrição, o candidato com deficiência, inscrito no cargo para o qual há 
reserva de vagas, deverá: 

a) imprimir o Laudo Médico (Anexo II) que deverá ser preenchido pelo médico da área de sua 
deficiência; 

b) entregar, até o dia 07 de novembro de 2014 o Laudo Médico original, dentro de um envelope 
identificado, para a Comissão Organizadora do Concurso Público, situada à Rua 33 n. 453, Setor 
Sul, CEP 76.380-000, Goianésia-Goiás, no horário das 7h30min às 11 horas e das 13 às 
17h30min, exceto sábados, domingos e feriados. O Laudo Médico poderá ser encaminhado 
também via SEDEX, às expensas do candidato, sendo que somente serão considerados aqueles 
cuja postagem seja efetuada até a data mencionada.  

4.9.4 No dia 12 de novembro de 2014, a Comissão Organizadora do Concurso Público, divulgará 
a relação preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para concorrer 
como deficiente e no dia 17 de novembro de 2014 o resultado final. 

4.9.5 Os candidatos que optaram em concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
serão convocados, por meio de Edital, para realização da Perícia Médica do Trabalho do 
Município de Goianésia dia 10 de dezembro de 2014 para fins de comprovação da deficiência. 
Para a realização da perícia, o candidato deverá apresentar-se munido do documento original de 
identidade. 

4.9.6 O Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que optaram em concorrer às 
vagas reservadas às pessoas com deficiência será publicado, no sitio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  e no placar de avisos da Prefeitura 
Municipal de Goianésia, dia 08 de dezembro de 2014, não sendo encaminhada correspondência 
individualizada para o candidato acerca da convocação mencionada. 

4.9.7 O candidato que for convocado e não comparecer à perícia médica, no dia e horário 
determinados, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

4.9.8 Havendo necessidade, por ocasião da Perícia Médica do Trabalho, o médico responsável 
poderá solicitar ao candidato exames complementares. 

 4.10  O candidato deficiente que necessitar de tempo adicional deverá:  

a) declarar que é candidato com deficiência de acordo com o Decreto Federal n. 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, e súmula 
n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009; 

b) informar o tipo de deficiência que possui; 

c) declarar no ato da inscrição que deseja realizar a prova com tempo adicional; 

d) enviar o Laudo Médico de acordo com as normas previstas deste Edital. 

 4.10.1  Realizada a inscrição, o candidato deficiente que solicitou tempo adicional deverá seguir 
as mesmas orientações que constam nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.9.3 deste Edital. 

 4.10.2  No dia 12 de novembro de 2014, a Comissão Organizadora do Concurso divulgará o 
resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para usufruir do 
tempo adicional durante a realização das provas e no dia 17 de novembro de 2014 o resultado 
final. 

 4.10.3  O tempo adicional para a realização das provas será de uma hora. 

 4.10.4  O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional de uma hora 
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para fazer a prova deverá solicitar ao especialista da área de sua deficiência que expresse 
detalhadamente no Laudo Médico a justificativa para concessão dessa condição especial.  

 4.10.5  O candidato que não apresentar o Laudo Médico com a justificativa para concessão do 
tempo adicional ou aquele no qual o médico descrever que o candidato não necessita desse 
tempo terá o pedido indeferido. 

 4.10.6  O candidato que solicitar tempo adicional e não enviar o Laudo Médico original, conforme 
especificado neste Edital, não poderá usufruir desse direito e, consequentemente, realizará as 
provas no tempo normal. 

 4.10.7  Os candidatos que usufruíram de tempo adicional serão convocados para realização da 
Perícia Médica do Trabalho do Município de Goianésia, no dia 10 de dezembro de 2014, para 
fins de comprovação da deficiência e garantia legal do uso do tempo adicional. Para a realização 
da perícia, os candidatos deverão apresentar-se munidos do documento original de identidade.   

 4.10.8  O Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que usufruíram de tempo 
adicional será publicado no sitio <www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  e no 
placar de avisos da Prefeitura Municipal de Goianésia dia 08 de dezembro de 2014, não sendo 
encaminhada correspondência individualizada para o candidato acerca da convocação 
mencionada. 

 4.10.9  O candidato que for convocado e não comparecer à perícia médica, no dia e horário 
determinados, passará a concorrer às vagas da ampla concorrência, a não ser que tenha 
usufruído do direito de tempo adicional para realização das provas, e, neste caso, será eliminado 
do concurso. 

 4.10.10  Havendo necessidade, por ocasião da perícia, o médico responsável poderá solicitar ao 
candidato exames complementares. 

 4.11  O Laudo Médico deverá, obrigatoriamente, ser emitido em formulário próprio, conforme 
Anexo II, obedecendo às seguintes exigências:  

a) constar o nome e o número do Documento de Identificação do candidato, especificado no 
subitem 6.1 deste Edital, nome, assinatura do médico responsável pela emissão do laudo e 
número do seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM); 

b) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);  

c) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações;  

d) no caso de deficiente auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original do exame 
de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;  

e) no caso de deficiente visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original do exame de 
acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual em AO (ambos os olhos), 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;  

f) no caso de deficiente mental, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original do Teste de 
Avaliação Cognitiva (intelectual), especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual em 
relação à média, emitido por médico psiquiatra ou por psicólogo, realizado em até 6 (seis) meses 
anteriores ao último dia das inscrições. 

 4.11.1  O Laudo Médico terá validade somente para este concurso e não será devolvido, assim 
como não serão fornecidas cópias desse laudo.  

 4.11.2  O candidato inscrito no cargo para o qual há reserva de vagas, que não enviar o Laudo 
Médico original, conforme especificado neste Edital ou não se enquadrar nos dispostos nos 
artigos 3° e 4º (e seus incisos) do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações posteriores, 
bem como na súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009, não poderá concorrer a essas vagas e, 
consequentemente, concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência.  

 4.12  Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias a permitir o fácil acesso de 
candidatos com deficiência aos locais de realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles, 
entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feitura das provas, previamente 
autorizados pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 
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 4.13  A classificação de candidatos que se declararam deficientes obedecerá aos mesmos 
critérios adotados para os demais candidatos. 

 4.14  A publicação do resultado final do concurso público será feita em 2 (duas) listas, a primeira 
contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos com deficiência, enquanto a 
segunda conterá somente a pontuação destes últimos, os quais serão chamados na ordem das 
vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 4.15  A concessão ao candidato do direito de tempo adicional e a opção do candidato, no ato da 
inscrição, de concorrer como deficiente não garante a nomeação do candidato deficiente, tendo 
em vista que o candidato terá a sua inscrição homologada como deficiente, após a realização da 
Perícia Médica do Trabalho do Município de Goianésia, que verificará a veracidade das 
informações e do Laudo Médico apresentado, podendo solicitar exames complementares para 
verificar a compatibilidade entre as atribuições do cargo/área e a deficiência apresentada. 

 4.16  Nos casos em que a deficiência for incompatível com as atribuições do cargo, o candidato 
perderá o direito à vaga e, se a deficiência apresentada não se enquadrar dentre aquelas 
previstas na Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal 
n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, nem na Súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 2009, o 
candidato passará a concorrer às vagas da ampla concorrência. 

 4.17   No caso do candidato não ser considerado deficiente pela Perícia Médica do Trabalho do 
Município de Goianésia, de acordo com a legislação, ou não comparecer à perícia, passará a 
concorrer às vagas da ampla concorrência. Caso tenha usufruído de tempo adicional para a 
realização das provas, será eliminado do concurso. 

 4.18   Durante o estágio probatório, o deficiente submeter-se-á à avaliação, quanto à 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, por equipe multiprofissional, nos 
termos do § 2º, do artigo 43, do Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 4.19  A pessoa com deficiência, reprovada no decorrer do período do estágio probatório em 
razão da incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será exonerada do quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal de Goianésia. 

 

 5  DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 5.1  O candidato com deficiência ou o candidato temporariamente acometido por problema de 
saúde que desejar condição especial para realizar a prova, tais como ledor de prova, prova 
ampliada, ledor de tela, aplicador para preencher o cartão-resposta, mobília especial para fazer a 
prova, excluindo-se o atendimento domiciliar, deverá proceder de acordo com o especificado a 
seguir: 

a) declarar, no ato da inscrição, no período de 22 de outubro a 07 de novembro de 2014, se 
necessita de condições especiais oferecidas para realização das provas; 

b) entregar até o dia 07 de novembro de 2014, o Laudo Médico (Anexo II) ou o atestado médico 
original, dentro de um envelope identificado, na sede da Comissão Organizadora do Concurso 
Público, situada à rua 33 n. 453, Setor Sul, Goianésia-Goiás,  CEP 76.380.000, no horário das 
7h30min às 11hs e das 13 horas às 17h30min, exceto aos sábados, domingos e feriados. Poderá 
ser encaminhado também, via SEDEX às expensas do candidato, sendo que somente serão 
considerados aqueles cuja postagem seja efetuada até a data mencionada.  

 5.2  O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado, 
operado, acometido por alguma doença) após o dia 07 de novembro de 2014 deverá comunicar 
o fato, requerendo condições especiais para realização das provas, à Comissão Organizadora do 
Concurso, situada à rua 33 n. 453, Setor Sul, Goianésia-Goiás,  CEP 76.380.000, no horário das 
7h30min às 11hs e das 13 horas às 17h30min, exceto aos sábados, domingos e feriados, até o 
último dia útil que antecede a realização da prova.  

 5.3  A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar no horário de realização das 
provas, deverá comunicar o fato, requerendo condições especiais para realização das provas, à 
Comissão Organizadora do Concurso, situada à rua 33 n. 453, Setor Sul, Goianésia-Goiás,  CEP 
76.380.000, no horário das 7h30min às 11hs e das 13 horas às 17h30min, exceto aos sábados, 
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domingos e feriados, até o último dia útil que antecede a realização da prova. Após esse dia, os 
pedidos de condição especial não serão aceitos. 

 5.3.1  A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar deverá anexar ao requerimento 
cópia do Documento de Identificação (de acordo com o subitem 6.1 deste Edital) do 
acompanhante que ficará responsável pela guarda da criança durante a realização das provas.  

 5.3.2  O acompanhante responsável pela guarda da criança somente terá acesso ao local das 
provas mediante apresentação do original do documento de Identificação anexado ao 
requerimento. 

 5.3.3   A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar as provas. 

 5.4  A solicitação de condições especiais será atendida mediante análise prévia do grau de 
necessidade, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

 5.5  A omissão do candidato de solicitar condições especiais implicará na realização das provas 
em igualdade de condições com os demais candidatos, não sendo concedido qualquer 
atendimento especial no dia da prova. 

 5.6  Os candidatos que fizeram a solicitação de condições especiais obterão a resposta 
diretamente da Comissão Organizadora do Concurso. 

 

 6  DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 6.1  SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NESTE CONCURSO, 
para inscrição e acesso aos locais de prova, os documentos de identificação expedidos pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, bem como o passaporte e as carteiras expedidas por 
ordens, conselhos ou ministérios que, por lei federal, são considerados documentos de identidade, 
os quais deverão conter, em local apropriado e com visibilidade, impressão digital. 

 6.2  Excepcionalmente, os candidatos que apresentarem documentos de identificação 
relacionados no subitem 6.1, que não disponham de impressão digital, ficam cientes de que 
estarão sujeitos a identificação especial, compreendendo coleta de dados de assinatura em 
formulário próprio.   

 6.3  Não serão aceitas cópias de nenhum documento, ainda que autenticadas por cartório.  

 6.4  O documento deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.  

 6.5  NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, por serem 
documentos destinados a outros fins ou por não permitirem à comparação da impressão digital, a 
carteira nacional de habilitação (CNH), a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o título 
de eleitor, o cadastro de pessoa física (CPF), a carteira de estudante e o certificado de alistamento 
ou de reservista ou quaisquer outros documentos (como crachás, identidade funcional etc.) ou 
qualquer outro documento diferente dos especificados no subitem 6.1 deste Edital. 

 6.6  O candidato estrangeiro deverá apresentar carteira de estrangeiro atualizada ou 
passaporte com visto válido. 

 6.7  NÃO serão aceitos documentos ilegíveis ou danificados, nem aqueles onde se possa ler: 
“Não alfabetizado” ou “Infantil”. 

 6.8  Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, 
roubo ou perda deverá apresentar um dos seguintes documentos emitidos com prazo máximo de 
30 (trinta) dias anteriores à data da realização da prova:  

a) documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial; ou  

b) declaração de furto, roubo ou perda, feita de próprio punho, com reconhecimento da assinatura 
registrado em cartório; ou declaração de perda ou furto de documento, preenchida via internet no 
sítio <www.policiacivil.go.gov.br>, no link Delegacia Virtual. 

 6.9  No dia de realização das provas, o candidato que apresentar algum dos documentos 
citados no subitem 6.8 deste Edital será submetido à identificação especial, compreendendo 
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coleta de dados de assinatura em formulário próprio. 

 6.10  A identificação especial poderá ser exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

 

 7  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 7.1  A distribuição dos candidatos nos locais de realização das provas será feita a critério da 
Comissão Organizadora do Concurso Público, conforme disponibilidade e capacidade dos locais.  

 7.2  As provas do concurso serão realizadas na cidade de Goianésia-GO.  

 7.3  Os endereços dos locais das provas, assim como a confirmação da data e do horário, 
constarão do comunicado a ser divulgado, a partir do dia 18 de novembro de 2014, através do 
sítio <www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  e no placar de avisos da 
Prefeitura Municipal de Goianésia. Não será enviada correspondência individualizada para o 
candidato, contendo o local da prova. 

 7.4  No local de prova, somente será permitido o ingresso do candidato que estiver portando o 
original de um dos documentos de Identificação citados no subitem 6.1 deste Edital. 

 7.5  As provas para os candidatos terão a duração de 4 (quatro) horas. Essas provas terão início às 
13 horas, e os portões dos prédios serão abertos às 12 horas e fechados, pontualmente, às 13 horas. 
O candidato que chegar ao prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, 
ficando automaticamente eliminado do certame.   

 7.6  Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem aplicação de provas fora da data, 
do horário ou do local predeterminados pela Comissão Organizadora do Concurso Público. Em 
hipótese alguma, o candidato terá segunda oportunidade para realizar a prova. 

 7.7  Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias 
(gravidez, estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, crises reumáticas, luxações, 
fraturas, crises de labirintite, e outros) e casos de alterações climáticas (sol, chuva e outros), que 
diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos de realizarem as provas e o acesso ao 
local, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, 
respeitando-se o princípio da isonomia.  

 7.8  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas, em razão do afastamento do candidato do local de sua realização.  

 7.9  Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para  a realização 
da prova:  

a) iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se do seu ambiente de realização, antes da 
liberação autorizada pelo coordenador local, em até 2 (duas) horas decorridas do seu início; 

b) somente será permitido ao candidato levar o Caderno de Questões, após às 15h30min, desde 
que permaneça em sala até esse momento;  

c) será terminantemente vedado ao candidato sair do local de realização da prova, com quaisquer 
anotações, antes de 2h30min do início da prova;  

d) os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, 
sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por estes, tendo seus nomes 
registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas;  

e) ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao aplicador de provas, o cartão 
resposta da Prova Objetiva, conforme determinam as alíneas “a” e “b” deste subitem; 

f) NÃO SERÁ PERMITIDO ao candidato ingressar nos locais de prova portando qualquer tipo de 
arma, salvo os casos previstos em lei, RELÓGIO de qualquer espécie, aparelhos eletrônicos, tais 
como bip, telefone CELULAR, MP3, MP4 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, 
palmtop, pager, tablet, ipod e similares, receptor, gravador, máquina fotográfica, filmadora etc.; 

g) não serão permitidas, durante a realização da prova, a comunicação verbal, gestual, escrita, 
etc. entre candidatos, bem como o uso de livros, anotações, impressos, calculadoras ou similares, 
lápis, lapiseira, borracha, apontador, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria 
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(chapéu, boné, gorro, capacete etc.) ou outros materiais similares. Somente será permitido o uso 
de caneta de tinta preta ou azul fabricada em material transparente. 

 7.10  A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará pela guarda de 
quaisquer materiais dos candidatos, não dispondo de guarda-volume nos locais de realização da 
prova. 

 7.11  A Comissão Organizadora do Concurso Público recomenda que os candidatos NÃO 
LEVEM NENHUM DOS OBJETOS NÃO PERMITIDOS, CITADOS ANTERIORMENTE, no dia de 
realização da prova, POIS O PORTE E/OU USO DESSES OBJETOS ACARRETARÁ NA 
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. 

 7.12  A Comissão Organizadora do Concurso Público se reserva o direito de, em caso de porte 
e/ou uso dos objetos não permitidos, descritos na alínea “f” do subitem 7.9, não comunicar ao 
candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização 
durante a realização das provas. O fato será lavrado em Relatório de Sala pelos aplicadores de 
prova e, posteriormente, comunicado à Comissão Organizadora do Concurso Público que, em 
momento oportuno, promoverá a eliminação do candidato do certame de acordo com as alíneas 
“f”, “g” e “h” do subitem 12.1 do Edital.  

 7.13  No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e classificação.  

 7.14  Não será permitida a permanência de acompanhante nos locais de prova (exceto para 
condição especial prevista neste Edital), assim como a permanência de candidato no interior dos 
prédios após o término das provas. 

 

 8  DAS PROVAS 

 8.1  Os programas das provas que constam no Anexo III estarão disponíveis com a publicação 
do presente Edital no sítio <www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  e no placar 
de avisos da Prefeitura Municipal de Goianésia, no dia 22 de setembro de 2014. 

As provas deste Concurso Público serão realizadas no dia 07 de dezembro de 2014, em única 
etapa, com Prova Objetiva de caráter classificatório. 

 

 8.2  Prova Objetiva  

 8.2.1  A Prova Objetiva será do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (a,b,c,d), das 
quais apenas uma é a correta. 

 8.2.2  A Prova Objetiva será constituída de 50 (cinquenta) questões de nível médio. 

 8.2.3  Os cargos, as disciplinas das provas objetivas, o número de questões, o valor de cada 
questão e o valor da prova está apresentada no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 - Cargo, disciplinas, número de questões, valor de cada questão e o valor da 
prova objetiva. 

Cargo Disciplinas N. de 
Questões 

Valor de cada 
questão 

Valor da prova 

 

Técnico em 
Enfermagem 

Língua 
Portuguesa 

20  

2 pontos 

 

100 pontos 
Conhecimentos 

Específicos 
30 

 8.2.4  A correção do cartão resposta da Prova Objetiva será feita por meio manual. 

 8.2.5  O resultado da Prova Objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão. Para 
cada acerto será atribuído 2 (dois) pontos. 
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 9  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, DA 
CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL 

 9.1  O resultado da Prova Objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão.  

 9.2  A Prova Objetiva será de caráter classificatório. 

 9.3  Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 
27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).  

 9.4  Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios, sucessivamente, 

a) maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa; 

c) maior idade. 

 9.5  O candidato inscrito como deficiente, nos termos do item 4 deste Edital, se aprovado e 
classificado, terá seu nome publicado em relação à parte, observada a respectiva ordem de 
classificação. 

 9.6  O candidato aprovado e classificado s e r á  convocado para nomeação à medida que 
surgirem vagas, até o limite do prazo de validade do concurso, observando-se o exclusivo 
interesse da Administração Pública.  

 9.7  Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do concurso 
público. 

9.7.1 Comporão o cadastro de reserva técnica os candidatos aprovados e classificados além do 
número de vagas ofertadas. 

 9.8  A ordem de convocação dos candidatos aprovados coincidirá com a ordem de classificação. 

 9.9  O candidato aprovado dentro do número de vagas fixado neste edital terá direito subjetivo à 
nomeação, desde que preencham todos os requisitos para a investidura nos cargos, podendo os 
demais candidatos relacionados como reserva técnica (aprovados e classificados além do número 
de vagas ofertadas) serem convocados para nomeação na medida em que surgirem vagas, até o 
limite do prazo de validade do concurso, e que estejam posicionados até o limite de 5 (cinco) 
vezes o número de vagas,  aplicando-se o critério de desempate, conforme subitens 9.3 e 9.4 do 
Edital, quando houver, observando-se o interesse da Administração Pública. 

 

 10  DOS RESULTADOS  

 10.1  Os resultados serão disponibilizados no sítio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos>  e no placar de avisos da Prefeitura 
Municipal de Goianésia. 

 10.2  O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no dia 08 de dezembro de 2014. 

 10.3  O gabarito final da Prova Objetiva e o resultado preliminar do Concurso Público serão 
divulgados no dia 16 de dezembro de 2014. Esse resultado será divulgado em ordem alfabética, 
com a respectiva classificação e as pontuações obtidas em cada uma das provas. 

 10.4  O resultado final da Prova Objetiva e o Resultado Final do concurso serão divulgados no 
dia 22 de dezembro de 2014, no sítio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos> e no placar de avisos da Prefeitura 
Municipal de Goianésia, nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos candidatos 
aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, com a respectiva 
classificação. 

 

 11  DOS RECURSOS 

 11.1   Será assegurado ao candidato, em qualquer fase do certame o direito de impugnar as 
normas do edital, e, o direito de interpor recurso contra: 
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a) o Edital e o Programa das Provas; 

b) o resultado preliminar da isenção do pagamento da taxa de inscrição; 

c) o resultado preliminar da entrega da documentação das pessoas com deficiência que optaram 
em concorrer como deficiente e/ou direito ao tempo adicional; 

d) o resultado preliminar dos requerimentos de condições especiais; 

e) o gabarito preliminar e/ou à formulação ou o conteúdo das questões das provas; 

f) o resultado preliminar do concurso; 

g) o resultado preliminar da perícia médica. 

 11.2  O candidato poderá interpor recurso contra os resultados previstos no subitem 11.1. do 
Edital, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente qualificado, na Unidade do Vapt 
Vupt de Goianésia, ou por envio via SEDEX ou Telegrama endereçado à Comissão Organizadora 
do Concurso Público, situada à Rua 33 n. 453, Setor Sul, CEP 76.380-000, Goianésia-Goiás, 
desde que postados até a última data prevista para cada interposição de recurso conforme as 
orientações contidas neste Edital. 

 11.3  Fica também assegurado ao candidato que tiver a inscrição indeferida e aquele cuja 
situação de exclusão não conste em nenhum dos resultados publicados, o direto de interposição 
de recurso, conforme o subitem anterior.  

 11.4  Após a homologação do certame, os recursos deverão ser protocolados junto a Prefeitura 
Municipal de Goianésia. 

 11.5  O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas, em dias úteis, 
após aplicação das provas e publicação/divulgação dos atos. 

 11.6   Para apresentação de recurso o candidato deverá: 

a) fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistente, concisa e instruir o recurso, 
devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a 
indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado; 

b) não se identificar no corpo do recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 11.6.1 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste Edital. 

 11.6.2 Não serão aceitos recursos via fac-símile e via e-mail. 

 11.6.3 Após o julgamento, pela Banca Examinadora, dos recursos interpostos, os pontos 
correspondentes às questões objetivas porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial. 

 11.6.4 Não haverá qualquer tipo de recurso ou pedido de reconsideração da decisão proferida 
pela Banca Examinadora. 

11.6.5 Na análise dos recursos interpostos, a Comissão Organizadora do Concurso Público 
determinará a realização de diligências que entender necessárias e, dando provimento, poderá, se 
for o caso, alterar o resultado. 

11.6.6  A decisão dos recursos será disponibilizada exclusivamente ao interessado. O inteiro teor 
do parecer será encaminhado via endereço de e-mail identificado no formulário de inscrição, até a 
data de divulgação dos resultados dos recursos. 

 

 12  DAS PENALIDADES 

 12.1  Será excluído do concurso, ou não será empossado no cargo, o candidato que não 
cumprir o disposto neste Edital e que: 

a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização da prova do 
concurso, divulgados nos termos deste Edital; 

b) faltar ou chegar atrasado ao local de realização das provas (após o horário estabelecido), bem 
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como faltar à perícia médica; 

c) não apresentar um dos documentos de identificação, especificados no subitem 6.1 deste Edital; 

d) ausentar-se do recinto de aplicação de qualquer prova sem permissão; 

e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer um 
dos supervisores, coordenadores, aplicadores de prova e outros aplicadores ou servidores, bem 
como com autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso; 

f) for surpreendido durante a realização da prova em comunicação (verbal, escrita, eletrônica ou 
gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta (livros, anotações, 
impressos, calculadoras etc.), óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, 
boné, gorro, capacete etc.) ou outros materiais similares; 

g) for surpreendido PORTANDO E/OU USANDO APARELHOS ELETRÔNICOS, tais como: bip, 
telefone CELULAR, MP3, MP4 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, palmtop, 
pager, tablet, Ipod e similares, receptor, gravador, máquina fotográfica etc., bem como RELÓGIO 
de qualquer espécie; 

h) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, 
gorro, capacete etc.) ou outros objetos similares; 

i) não entregar ao aplicador de prova o cartão-resposta da Prova de Objetiva; 

j) sair com anotações da sala antes das 15h30min;  

k) ultrapassar o tempo limite previsto neste Edital para execução das provas;  

l) fizer declaração falsa ou inexata em qualquer documento; 

m) praticar atos que contrariem as normas do Edital; 

n) não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares. 

 12.2  Se, após a(s) prova(s), for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, que o candidato utilizou-se de processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo 
automaticamente eliminado do concurso. 

 

 13  DA HOMOLOGAÇÃO  

 13.1  A homologação será publicada em um jornal de grande circulação, no sítio 
<www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos> e no placar de avisos da Prefeitura 
Municipal de Goianésia, local de divulgação oficial do Município.  

 13.2  A homologação do concurso é de competência da Prefeitura de Goianésia, cabendo a 
esse órgão a publicação de todos os procedimentos relativos ao ato.  

 13.3  O concurso será homologado no dia 23 de dezembro de 2014. 

 13.4  Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e classificados em 
ordem decrescente da pontuação final obtida.  

 13.5  Serão nomeados, primeiramente, os candidatos aprovados dentro dos limites das vagas 
definidas para ampla concorrência e as pessoas com deficiência. 

  

 14  DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS   

 14.1  O candidato aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital, será 
investido no cargo se atendidas às seguintes exigências: 

a) apresentar os documentos solicitados, conforme Anexo IV, para a posse e comprovar o pré-
requisito para o cargo público pretendido; 

b) ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;  

c) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

d) ter idade mínima de 18 anos completos; 
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e) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção 
pela Perícia Médica do Trabalho do Município de Goianésia; 

g) estar em gozo dos direitos políticos; 

h) ter nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: - não ter sido responsável, por atos 
julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Conta 
do Estado ou do Município, ou, ainda, por Conselho de Contas de Município; - não haver sofrido 
sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; - não ter sido condenado em processo 
criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a Administração 
Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei Federal n. 
7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei Federal n. 8.429, de 2 de junho de 1992; 

i) preencher todos os demais requisitos legais para ocupação do cargo a que concorreu; 

j) cumprir as disposições deste Edital. 

 

 15  DA NOMEAÇÃO E DA POSSE  

 

 15.1  Não terá direito a nomeação o candidato que tenha cometido transgressão disciplinar 
como servidor público do Município de Goianésia nos termos estabelecidos pelo artigo 135, 
Parágrafo Único, da Lei Municipal n. 2.165, de 16 de junho de 2003. 

 15.2   Não terá direito a nomeação o candidato com antecedentes criminais, caso não tenham 
se passado 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena. 

 15.3  O candidato aprovado somente poderá ser empossado se for julgado apto física e 
mentalmente, pela Perícia Médica do Trabalho do Município de Goianésia, para o exercício do 
cargo, incluindo os candidatos com deficiência e apresentar a documentação exigida no Anexo IV 
do presente Edital. 

 15.4  O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse no prazo estipulado 
será declarado sem efeito o ato de provimento, conforme o § 7º do artigo 12, da Lei Municipal n. 
2.165, de 16 de junho de 2003. 

 15.5  No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos candidatos 
habilitados, observada a ordem classificatória. 

 15.6  O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação, sendo prorrogável por mais 
trinta dias, dentro do prazo mencionado, a requerimento do interessado, e a juízo da 
administração. 

 15.7  O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e 
certo à nomeação, podendo requerer a transferência de sua nomeação para o final da lista de 
classificados, sendo recolocado no último lugar da lista. 

15.7.1 Caso o candidato solicite a recolocação, conforme subitem anterior terá direito subjetivo à 
nomeação, passando neste caso a ter mera expectativa de direito à nomeação. 

 15.8   O candidato aprovado deverá apresentar os documentos solicitados no ato de 
convocação. 

 15.9  Nos termos do parágrafo único do artigo 11, da Lei Municipal n. 2.165, de 16 de junho de 
2003, a nomeação do candidato aprovado no certame será precedida de convocação por edital, 
afixado em local de costume e por AR postal, que fixará prazo improrrogável para a sua 
apresentação, sob penda de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes 
os omissos. 
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 16  DA LOTAÇÃO 

 16.1  A lotação dos candidatos aprovados dar-se-á no Município de Goianésia e poderá ser 
realizada conforme necessidade e interesse do Município de Goianésia de acordo com o 
funcionamento do órgão de lotação. 

 16.2  Os candidatos aprovados, convocados e nomeados pelo Município de Goianésia serão 
alocados nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, onde exercerão suas atividades, de 
acordo com a necessidade do órgão. 

 

 17  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 17.1  O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contado a partir da data de 
homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.  

 17.2  A inscrição do candidato ao Concurso Público implica no conhecimento e aceitação tácita 
das condições estabelecidas no presente Edital, e das instruções específicas para o cargo, das 
quais não poderá alegar desconhecimento. 

 17.3  As disposições e instruções contidas na página da Internet, nas capas do caderno de 
provas, nos Editais Complementares e avisos oficiais divulgados pela Comissão Organizadora do 
Concurso Público no sítio <www.goianesia.go.gov.br/serviços/editais/concursos> ou em 
qualquer outro veículo de comunicação, constituirão normas que passarão a integrar o presente 
Edital. 

 17.4  O candidato aprovado e classificado, ao entrar em exercício, fica sujeito a um período de 
estágio probatório, nos termos da legislação vigente, com o objetivo de apurar os requisitos 
necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado.  

 17.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público 
designada pelo Prefeito de Goianésia, Estado de Goiás. 

 17.6  Verificada, a qualquer tempo, a inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
será cancelada automaticamente. 

 17.7  Os documentos referentes ao concurso ficarão sob a guarda da Comissão Organizadora 
do Concurso Público até a publicação do resultado final do certame, sendo, após esse período, 
repassados ao Município de Goianésia via ofício. 

 

Goianésia, Goiás, 22 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

LUCAS OLIVEIRA DE PAULA 

Presidente da Comissão  
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ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 

EDITAL 002/2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  

 

CRONOGRAMA 

 

 

DATA EVENTO 

22/09/2014 Publicação do Edital no sitio www.goianesia.go.gov.br. 

23 e 24/09/2014 Prazo para interposição de recursos contra o Edital. 

29/09/2014 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital. 

29/09 a 07/10/2014 Prazo para solicitação de isenção do pagamento de inscrição para candidatos inscritos 
no CADÚNICO. 

13/10/2014 Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento de 
inscrição. 

Disponibilização do documento comprobatório da isenção do pagamento de inscrição. 

14 e 15/10/2014 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da isenção do pagamento de 
inscrição. 

16/10/2014 Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento de 
inscrição. 

Divulgação das respostas dos recursos conta o resultado preliminar da isenção do 
pagamento de inscrição. 

22/10 a 07/11/2014 Período de inscrição. 

 

07/11/2014 

Último dia para pagamento de inscrição. 

Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que desejam 
concorrer como deficientes e/ou solicitaram tempo adicional para realização das 
provas. 

Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais para 
realização das provas. 

12/11/2014 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 
exigida para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que solicitaram tempo 
adicional. 

Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições 
especiais para a realização das provas. 

Homologação das inscrições no sitio www.goianesia.go.gov.br. 

13 e 14/11/2014 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos 
candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como 
deficiente /ou solicitaram tempo adicional e contra o resultado dos requerimentos de 
condições especiais para realização das provas. 

19/11/2014 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que 
pagaram em duplicidade para o mesmo cargo ou fora do prazo, junto à Comissão 
Organizadora do Concurso, alocada na sede da Prefeitura Municipal de Goianésia, 
sito à Rua 33, n. 453, Setor Sul, Goianésia-Goiás.  

 

17/11/2014 

Publicação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação exigida 
para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que solicitaram tempo adicional para a 
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realização das provas. 

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da entrega da 
documentação dos candidatos para fins de concorrer como deficiente, declararam 
necessitar de condições especiais e de tempo adicional para realização das provas. 

Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro dos 
prazos previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada contatar a Comissão 
Organizadora do Concurso. 

18/11/2014 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova Objetiva. 

07/12/2014 Realização da Prova Objetiva. 

08/12/2014 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 

Publicação do Edital de convocação da perícia médica dos candidatos que se 
inscreveram nos cargos com vagas reservadas às pessoas com deficiência e/ou 
usufruíram do tempo adicional. 

09 e 10/12/2014 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

10/12/2014 Realização da perícia médica dos candidatos que se inscreveram nos cargos com 
vagas destinadas às pessoas com deficiência e/ou usufruíram do tempo adicional. 

12/12/2014 Resultado preliminar da Perícia Médica. 

16/12/2014 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

Disponibilização do cartão-resposta da Prova Objetiva. 

Divulgação do resultado preliminar do Concurso. 

17 e 18/12/2014 Prazo para recurso contra o resultado da Perícia Médica e Resultado Preliminar. 

22/12/2014 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Concurso e o 
resultado da perícia médica. 

Divulgação do resultado final da Perícia Médica. 

Divulgação do resultado final da Prova Objetiva e do Concurso Público. 

23/12/2014 Homologação do Concurso. 
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ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 

EDITAL 002/2014 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  

ANEXO I 
 

CARGO, SALÁRIO-BASE, CARGA HORÁRIA, NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS À 
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) E RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (RPD), 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS CONFORME O CARGO. 
 

CARGO SALÁRIO BASE 
(R$) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ RPD² 

 
Técnico em 
Enfermagem 
 

 
R$ 1.266,31 

 
40 horas 

 
20 

 
01 

¹ Ampla concorrência (AC); 

² Reservadas às pessoas com deficiência (RPD); 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sumária: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada 
aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e 
pesquisa desenvolvidas na Instituição; auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da 
infecção hospitalar; preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições 
de realização dos mesmos; colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 
laboratório, segundo orientação; realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar 
clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e 
cuidados específicos em tratamento de saúde; verificar os sinais vitais e as condições gerais dos 
clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; preparar e administrar medicações por via 
oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica, sob supervisão do Enfermeiro; cumprir prescrições de assistência médica e de 
enfermagem; realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura; auxiliar nos 
atendimentos de urgência e emergência; realizar controles e registros das atividades do setor e 
outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; circular e 
instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário; efetuar o 
controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o 
material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente; controlar materiais, 
equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; manter equipamentos e a unidade de 
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais 
problemas; executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; propor a aquisição de novos 
instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; realizar atividades na 
promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio; 
auxiliar na preparação do corpo após o óbito; participar de programa de treinamento, quando 
convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; desempenhar outras atividades afins ao cargo.  
 

Requisitos: Ensino Médio. Curso Técnico em Enfermagem com registro profissional. 
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ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 

EDITAL 002/2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA. 
 

ANEXO II – LAUDO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

O candidato deverá ENTREGAR ou ENVIAR, via SEDEX, o original deste Laudo Médico, 
devidamente preenchido, até o dia 07 de novembro de 2014, para a Comissão Organizadora do 
Concurso, situada à Rua 33, n. 453, Setor Sul, Goianésia-GO, CEP. 76380-000. Todos os dados 
solicitados no Laudo deverão ser rigorosamente preenchidos, caso contrário poderá implicar em 
prejuízos ao candidato.  
(Antes de preencher este documento recomenda-se a leitura do Edital do concurso, em especial a do 
item 4) 
 
O (A) candidato(a)______________________________________________________________, 
portador(a) do documento de identificação n. _________, CPF n. _____________________, 
telefone (s)_______________________, 
concorrendo ao Concurso Público  para o ingresso no cargo de Técnico em Enfermagem do 
quadro de pessoal do Município de Goianésia, foi submetido(a) nesta data, a exame clínico sendo 
identificada a existência de deficiência de conformidade com o Decreto n° 3.298 de 20 de 
dezembro de 1999 e suas alterações posteriores e a súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009. 

Assinale ou circule, a seguir, o tipo de deficiência do candidato: 
 
I – DEFICIÊNCIA FÍSICA* 
1. Paraplegia 6. Tetraparesia 11. Amputação ou Ausência de Membro 

2. Paraparesia 7. Triplegia 12. Paralisia Cerebral 

3. Monoplegia 8. Triparesia 13. Membros com Deformidade Congênita ou 
Adquirida 

4. Monoparesia 9. Hemiplegia 14. Ostomias 

5. Tetraplegia 10. Hemiparesia 15. Nanismo 

*Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções. 

II – DEFICIÊNCIA AUDITIVA*: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.  

* Para os candidatos com deficiência auditiva, o laudo médico deverá vir acompanhado do 
original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 

III – DEFICIÊNCIA VISUAL: 

Cegueira - acuidade visual igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 

Baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 

Campo visual - em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. 

A ocorrência simultânea de quaisquer das situações anteriores. 
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Visão monocular. 

Para os candidatos com deficiência visual, o laudo médico deverá vir acompanhado do original 
do exame de acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 

IV – DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 

1. Comunicação 3. Habilidades sociais 5. Saúde e segurança 7. Lazer  

2. Cuidado pessoal 4. Utilização dos recursos 
da comunidade 

6. Habilidades acadêmicas 8. Trabalho  

Para os candidatos portadores de deficiência mental, o laudo médico deverá vir 
acompanhado do original do Teste de Avaliação Cognitiva (Intelectual), especificando o grau ou 
nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido por médico psiquiatra ou por 
psicólogo, realizado em até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
 
V – DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de duas ou mais deficiências.   

 

VI – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10):  
 
 

 

 

VII – DESCRIÇÃO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA (o médico deverá descrever a espécie e o 
grau ou o nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças): 
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VIII – TEMPO ADICIONAL (se, em razão da deficiência, o candidato necessitar de tempo 
adicional para fazer a prova, o especialista da área de sua deficiência deverá expressar 
claramente abaixo essa informação com a respectiva justificativa). 

 
 

 
 

 
 

 
 

O laudo que não apresentar a justificativa para concessão do tempo adicional ou aquele no 
qual o médico descrever que o candidato não necessita desse tempo terá o pedido 
indeferido. 
 

____________________ , ____/____/______  
Local                               Data 

 

 
__________________________________________ 

Assinatura, carimbo e CRM do(a) médico(a) 
 
 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 

EDITAL 002/2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA. 
 

ANEXO III – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA O CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
1 Leitura, Interpretação e análise de textos de diversos gêneros textuais. 2 Tipologia Textual. 3 
Ortografia. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego Sinal Indicativo de Sinal. 6 Síntese da oração e do 
período. 7 Concordância nominal e verbal. 8 Pontuação. 9 Colocação pronominal. 10 Regência 
nominal e verbal. 11 Classes Gramaticais. 12 Literatura Brasileira. 13 Língua padrão normativa. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
CARNEIRO, A. Dias. Texto em construção: interpretação de texto. 2 ed. São Paulo: Moderna 
CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas 
DOUGLAS,TUFANO, MICHAELIS Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 
2009. 
FARACO, Carlos Emílio ; MOURA, Francisco Marto. Português. Série Novo Ensino Médio. São 
Paulo: Ática ,2001( volume único) 
SARMENTO, Leila Lauar Português  
__. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. São Paulo: Contexto, 2000.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
1.Assistência de enfermagem à criança, mulher, adulto e idoso nas afecções cardiovasculares, 
respiratórias, neurológicas, gastrintestinais, endócrinas e renais. 2. Assistência de enfermagem no 
período perioperatório. 3. Assistência de enfermagem a pacientes críticos e aos gravemente 
enfermos. 4.Atendimento de enfermagem a pacientes portadores de doenças infecto contagiosas. 
5. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 6. Procedimentos de enfermagem no atendimento 
às necessidades humanas básicas - verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia, 
curativos; preparo e administração de medicamentos; higienização e conforto, aplicação 
terapêutica de frio e calor, sondagens nasogástrica, nasoentérica e vesical; cuidados com drenos, 
suporte nutricional enteral. 7. Prevenção e controle de infecções - limpeza e desinfecção de 
superfícies e artigos, equipamento de proteção individual, precauções padrão, técnicas de 
isolamento, manejo dos resíduos dos serviços de saúde, exposição ocupacional a material 
biológico. 8. Bioética, ética e exercício profissional. 9. Sistema Único de Saúde - princípios e 
diretrizes gerais do SUS, política de humanização do atendimento à saúde, acolhimento com 
classificação de risco nos serviços de saúde. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
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mãos. Acesso em 17 set 2014. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizesuasmaos/produtos/5momentosA3.pdf 
AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - 
RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Acesso em 17 set 2014. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N%C2%
BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA. 
 
 

ANEXO IV – DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 
 

Para posse todos os candidatos deverão apresentar-se portando os documentos (original e 
cópia) listados a seguir e se submeterem ao exame médico admissional a ser realizado pelo 
médico perito do Município de Goianésia: 

01. Cédula de Identidade; 
02. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
03. Título Eleitoral; 
04. Certificado de Reservista ou prova de alistamento no serviço militar (para candidato do sexo 
masculino entre 18 e 45 anos); 
05. 01 foto 3x4 recente; 
06. PIS ou PASEP; 
07. Comprovante de residência recente; 
08. Certidão de Quitação Eleitoral ou comprovante da última votação; 
09. Certidão Negativa cível e criminal da Justiça Estadual do domicílio do candidato; 
10. Certidão Negativa cível e criminal da Justiça Federal, expedidas em um mesmo documento, 
disponível no site: <http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao>; 
11. Certidão de Casamento ou de Nascimento; 
12. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
13. Comprovante de escolaridade (exigida para o cargo) autenticada em cartório; 
14. Comprovante de Inscrição no Conselho da Categoria Profissional (Registro Profissional); 
15. Telefone para contato; 
16. Declaração de acumulação de Cargo e Função Pública, conforme modelo disponível no site 
do concurso; 
17. No caso de acumulação legal de cargo e função pública, apresentar documento de nomeação 
e posse ou Declaração (original) expedida pelo órgão de lotação constando a carga horária de 
trabalho; 
18. Conta Corrente no banco indicado pela Prefeitura Municipal de Goianésia. 
19. EXAMES MÉDICOS 
Com agendamento prévio para avaliação, os candidatos convocados para tomar posse, deverão 
se submeterem ao exame médico admissional e realizar os exames laboratoriais, radiológicos e 
outros exames que forem solicitados pelo médico perito do Município de Goianésia.  
Observação: 

Não serão aceitos atestados e certidões com prazo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data da convocação para admissão/posse. 

Os exames médicos deverão ser apresentados no Departamento de Recursos Humanos do 
Município de Goianésia, situado à Rua 33 nº 453, Setor Sul, Goianésia-GO, Cep 76.380-000. 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
(dados a serem preenchidos pelo candidato) 

 
CARGO PRETENDIDO: (     ) TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
NOME: 
  
CPF: RG: Data de Nascimento: 
 
Endereço Residencial; Bairro: 
 
Cidade/UF: CEP: 
 
Telefone Fixo: 
 

Telefone Celular  

E-mail:  
 
Portador de Deficiência   
 
Declaro  ser portador da deficiência_________________________________________________ 
e que desejo concorrer para as vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência. 
Declaro que (   ) Sim  ou que (   ) Não desejo realizar a prova com tempo adicional. 
Declaro necessitar da(s) seguinte(s) condição(ões) especial(ais) para realizar as provas_______ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Declaro verdadeiras as informações acima e concordo com as disposições constantes no 

Edital N.º 002/2014. 
Goianésia, GO       ______/______/_______  
           
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           Assinatura do candidato 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2014 
(dados a serem preenchidos pelo atendente responsável pela inscrição) 

 
Nome do Candidato: 
 
Cargo Pretendido: RG: 
 

Goianésia        _________/_________/__________ 
             Local                                   Data 
 

___________________________________________ 
Assinatura do atendente responsável pela inscrição 
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ANEXO VI– SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 
(dados a serem preenchidos pelo candidato) 

 
 
 

NOME: 
 
 
FILIAÇÃO: 
  
CPF: 
 

NIS: Data de Nascimento: 

 
Endereço Residencial: 
 

Bairro: 

 
Cidade/UF: 
 

CEP: 

 
Telefone Fixo:  Telefone Celular:  

 
E-mail: 
 

 

 
 
 
__________________________________________, acima identificado requer isenção de 
pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Edital 002/2014, declarando ter inscrição 
no cadastro único para programas sociais do Governo Federal (cadÚnico) e ser membro de 
família de baixa renda. 
 
Declaro verdadeiras as informações acima e concordo com as disposições constantes no Edital 
002/2014. 
 
Goianésia, GO       ______/______/_______  
 
           
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           Assinatura do candidato 
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DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 

De conformidade com os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil e da 
Instrução Normativa nº 00015/12 do Tribunal de Contas dos Municípios, EU 
______________________________________________________________________________ 
de acordo com as normativas acima, declaro, responsabilizando-me penal e administrativamente 
por qualquer falsidade, incorreção ou omissão, que na esfera Federal, Estadual e Municipal, seus 
poderes, na Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresa, Fundações e 
Autarquias: 
a) (   ) Não ocupo qualquer cargo, função ou emprego público. 

b) (   ) Ocupo o(s) seguinte(s) cargo(s) função ou emprego(s) público(s): 

Cargo:_________________________________________________________________________ 

Órgão: ________________________________________________________________________ 

Carga Horária de Trabalho:________________________________________________________ 

c) (   ) Estou ou (    ) não estou aposentado a em outro cargo/emprego público. 

 
Identificação do Local de Trabalho 
 
Cargo, Função ou Emprego Público:_________________________________________________ 

Lotação:_______________________________________________________________________ 

Município:________________________________________________ UF:___________________ 

 

Identificação do Declarante 

 

RG nº:_________________________________________ Órgão Expedidor:_________________ 

Data de Expedição:_______________________________ 

CPF:_____________________________ Estado Civil:___________________________________ 

Nome do Pai:___________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:__________________________________________________________________ 

Endereço 
Residencial:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial:______________________________Celular:_________________________ 

Local e Data:____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 


