
                                                                                
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 002/2010 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 
 

O Município de Goianésia, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a retificação dos itens abaixo: 
 
1  - Fica excluído o item 3.11 do edital de Concurso Público nº 001/2010 da Prefeitura Municipal 
de Goianésia. 
 
2 – Ficam unificados os Cargos de Profissional do Magistério Nível I, Profissional do Magistério 
Nível I (Libras) e Profissional do Magistério Nível I (Braile), passando as vagas oferecidas do 
mesmo para o cargo de Profissional do Magistério Nível I  de acordo com Anexo I abaixo: 
 

Cargo PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO NIVEL I 
Vagas 23 
Reserva Técnica 36 
Habilitação Mínima Formação em nível superior em Pedagogia ou curso Normal Superior. 
Carga Horária Semanal 30 horas 
Vencimento R$ 875,73 

Português  20 Questões 100,00 pontos Provas/Questões/Pontuação  
Específica 20 Questões 100,00 pontos 
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 Educação Básica: nas etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os 
docentes habilitados em curso Normal Superior e em Pedagogia, assim como, em programa especial 
devidamente autorizado pelo respectivo sistema de ensino; Suporte pedagógico direto ao exercício 
da docência, aí incluídas a gestão escolar, planejamento, coordenação, inspeção, supervisão e 
orientação educacional. 
 
A modificação acima não prejudica o candidato inscrito, pois a habilitação mínima prevê formação 
em nível superior em Pedagogia ou curso Normal Superior e passam a ter o nome do cargo 
apenas de Profissional do Magistério Nível I. 
 
3 – Ficam unificados os cargos de Motorista Categoria C, Motorista Categoria D ou E e Motorista 
Categoria D (Escolar), passando as vagas oferecidas do mesmo para o cargo de Motorista  de 
acordo com Anexo I abaixo: 
 

Cargo MOTORISTA  
Vagas 08 
Reserva Técnica 19 
Habilitação Mínima Nível Fundamental Completo e CNH Categoria “C ou D ou E” 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Remuneração R$ 502,08 (Os valores abaixo do salário mínimo serão complementados 

para o mínimo legal.) 
Português 
Matemática 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 
 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 
 

Provas/Questões/Pontuação  

Prática direção veicular - 100,00 pontos 
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Dirigir, com documentação legal, os veículos de passeio, caminhão e semelhantes; manter o veículo 
em perfeitas condições; respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas; cumprir com a 
regulamentação do setor de transporte; executar outras tarefas que contribuam, direta ou 
indiretamente para o bom desempenho de suas atividades pertinentes ao cargo; desempenhar outras 
atividades afins ao cargo. 
 
A modificação acima não prejudica o candidato inscrito, pois a habilitação mínima prevê todas 
categorias exigidas no Edital anterior. Os candidatos já confirmados para os cargos de Motorista 
Categoria C, Motorista Categoria D ou E e Motorista Categoria D (Escolar) passam a ter o nome 
do cargo apenas de Motorista . 



                                                                                
 

 
 

4 – Em virtude de tais modificações, fica prorrogado o prazo de inscrições até o dia 24 (vinte e 
quatro) de setembro de 2010.  

 
5 – Os candidatos que se acharem prejudicados com as modificações referentes aos cargos 
acima, poderão reaver os seus valores de inscrições através de formulário próprio no site 
www.ebraconconcursos.com.br.  

 
O Edital e maiores informações serão obtidos no site 

www.ebraconconcursos.com.br .  
 

Goianésia, 09 de setembro de 2010 

 
 
 

NARAY NUNES DE SOUZA   
Presidente da Comissão de Concursos 

 
 
 


