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RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA/GO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
A COMISSÃO ESPECIAL e PERMANENTE do CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, através do 
DECRETO N° 235 de 15 de abril de 2010, torna público as seguintes retificações: 
 
No quadro 1 

 
Onde se lê: 

Cód Cargo Pré-Requisito 

103 Auxiliar de Educação Ensino Fundamental  

 
Passa-se a ler: 

Cód Cargo Pré-Requisito 

103 Auxiliar de Educação Ensino Fundamental Incompleto 

 
Prorrogam-se os seguintes itens:  

 
2.2 – As inscrições estarão abertas até o dia 08 de junho de 2010, horário oficial de Brasília. 
2.9.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento desta impreterivelmente até o dia 09 de junho de 2010, 
independente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal. 
2.11 – A consulta dos candidatos inscritos será disponibilizada a partir do dia 11 de junho de 2010. O candidato poderá ter acesso aos dados no 
sítio www.ibeg.org.br. 
2.11.1 – O candidato terá o período previsto de 11 a 14 de junho de 2010, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma correção de dados o 
candidato deverá fazê-la nesse período, através do site www.ibeg.org.br, exceto mudança de cargo, nome e CPF. 
2.11.2. No dia 16 de junho de 2010 está previsto a publicação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada. Serão considerados 
para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida na Internet, não havendo alterações 
posteriores desses dados. 
2.11.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade de sua inscrição, via internet, no sítio www.ibeg.org.br, a partir 
do dia 11 de junho de 2010. 
 
No Conteúdo do Ensino Fundamental - Matemática 

 
Retira-se Equação do 1º grau. 
 
Os demais itens permanecem inalterados. 
 
Luziânia/GO, 26 de maio de 2010. 
 
 

Comissão Especial e Permanente do Concurso Público 
 


