
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  

EDITAL N.º 2 – PMSLMB, DE 29 DE ABRIL DE 2008 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, torna 
pública a retificação dos requisitos do cargo de Professor P2, constantes do 
Item 1.2 - Tabela – Cargos de Nível Superior do Edital e Regulamento de 
Concurso Público n.º 001/2008 – PMSLMB, de 09 de abril de 2008, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Goiás, conforme a seguir especificado. 
 
CARGO: PROFESSOR P2 
REQUISITOS: Curso superior em Pedagogia ou Normal Superior para 
docência na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental de primeira fase. 
 
Torna público, ainda, que os candidatos que efetivaram suas inscrições no 
concurso para o referido cargo e que não desejarem participar deste 
poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição por meio de 
requerimento instruído com os dados bancários e com cópia do CPF, em que 
conste o nome completo do candidato. O requerimento deverá ser 
encaminhado, impreterivelmente, até o dia 09 de maio de 2008, por fax, para 
o número (64) 3448 0110; por SEDEX, valendo a data de postagem, para a 
sede da Secretaria Municipal de Educação – Concurso Prefeitura Municipal de 
São Luís de Montes Belos (devolução de taxa), situada na  Rua Rio Doce, n.º 
964, centro , São Luís de Montes Belos – GO; ou entregue na Secretaria 
Municipal de Educação, localizada no referido endereço.  
 
Torna público, por fim, que os candidatos que efetivaram suas inscrições 
no concurso para o cargo de Professor P2 e que não possuírem os 
requisitos deste edital poderão solicitar a mudança de opção de 
cargo/área de atuação por meio de requerimento, instruído com os dados 
bancários e com cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato 
e a nova opção de cargo/área de atuação. O requerimento deverá ser 
encaminhado, impreterivelmente, até o dia 09 de maio de 2008, por fax, para 
o número (64) 3448 0110; por SEDEX, valendo a data de postagem, para a 
Secretaria Municipal de Educação – Concurso Prefeitura Municipal de São Luís 
de Montes Belos (alteração de opção de cargo/área de atuação), Rua Rio 
Doce, n.º 964, centro, São Luís de Montes Belos – GO; ou entregue na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada no referido endereço. 
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