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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA DE CALDAS NOVAS. 
 

 
EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL N. 001/2015 

O Prefeito de Caldas Novas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna 
público o presente EDITAL COMPLEMENTAR que: 

1. retifica os quadros dos subitens 1.1.3 e 7.1, acrescentando, para o cargo de Agente Municipal de 
Trânsito, a terceira etapa do concurso – Curso de Formação, passando a vigorar com o seguinte teor: 

 

1.1.3. A seleção para os cargos de que trata este Edital, constará de etapas conforme o quadro a 
seguir: 

CARGOS Etapas Tipos de Provas 

Agente Municipal de Trânsito 
1ª Prova Objetiva 
2ª Capacidade Física 
3ª Curso de Formação 

 

7.1. O concurso será realizado, por meio de provas, conforme o quadro a seguir: 
CARGOS Etapas Tipos de Provas 

Agente Municipal de Trânsito 
1ª Prova Objetiva 
2ª Capacidade Física 
3ª Curso de Formação 

 

2. inclui o item 7.6 e seus subitens, que dispõem sobre a terceira etapa do concurso para o cargo de Agente 
Municipal de Trânsito: 

 

7.6. Curso de Formação (para o cargo de Agente Municipal de Trânsito). 
7.6.1. O Curso de Formação para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, a ser realizado em Caldas 
Novas-GO, terá caráter eliminatório e classificatório e dele serão submetidos os candidatos 
considerados aptos na Prova de Capacidade Física. 
7.6.2. O Edital de Convocação para o Curso de Formação será divulgado em data prevista no 
Cronograma do Concurso, no sítio do Centro de Seleção <www.cs.ufg.br>, nos termos deste Edital, 
com a lista dos nomes dos candidatos convocados para o referido curso. 
7.6.3. O regulamento geral do Curso de Formação, a ser divulgado juntamente com o edital de 
convocação, estabelecerá a programação do curso, a frequência e o rendimento mínimo a ser exigido 
e as demais condições de realização e para aprovação. 
7.6.4. O Curso de Formação poderá ser ministrado, inclusive, aos sábados, domingos e feriados e, 
ainda, em horário noturno. 
7.6.5. Não haverá remessa de correspondência para o candidato convocado para o curso. O Edital de 
Convocação, a ser divulgado na página oficial do Concurso, <www.cs.ufg.br>, estabelecerá as datas 
de início e término do curso. 
7.6.6. O candidato que não comparecer ao Curso de Formação desde o início, dele se afastar, ou não 
satisfizer os demais requisitos legais, será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 
Concurso. 
7.6.7. O curso de formação será coordenado pelo Centro de Seleção da UFG. 
7.6.8. Será aprovado no Curso de Formação o candidato que obtiver média igual ou superior a 6,00 
(seis) pontos, em escala de notas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), e frequência igual ou superior a 75%. 
7.6.9. As despesas decorrentes da participação no Curso de Formação correrão por conta dos 
candidatos, os quais não terão direito a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento de 
quaisquer despesas. 



 
PREFEITURA DE CALDAS NOVAS 

EDITAL 001/2015 
  

 

2/ 7 
 

3. altera a redação do item 8.7 e inclui o subitem 8.7.1 que dispõem: 

8.7. A pontuação final (PF) para os candidatos ao cargo de Agente Municipal de Trânsito será calculada 
por: PF = (PO + 2xCF), onde PO é a pontuação na Prova Objetiva e CF a média no Curso de Formação. 

8.7.1. A pontuação máxima para o cargo de Agente Municipal de Trânsito será de 100,00 (cem) pontos. 

 

4. altera a redação do item 8.8.1: 

8.8.1. Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios, sucessivamente: 

a) maior média no Curso de Formação; 
b) maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;  
c) maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais; 
d) maior número de pontos na Prova Objetiva de Língua Portuguesa; 
e) maior número de pontos na Prova Objetiva de Matemática; 
f) maior idade. 

 

5. inclui a alínea “l” do item 9.1: 

l) resultado do Curso de Formação para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (preliminar e final); 

 

6. inclui a alínea “j” do subitem 10.1.1: 

j) resultado preliminar do Curso de Formação para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

 

7. exclui o item 14.9. 

 

8. retifica o Anexo I no que se refere ao Requisitos para ingresso nos cargos do Grupo Ocupacional 
Administrativo: Agente Funerário, Técnico de Segurança do Trabalho, Arquiteto, Assistente Social, 
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Especialista em Tecnologia da Informação, 
Nutricionista e Técnico em Esporte, e nos Cargos do Grupo Ocupacional Operacional: Eletricista de Motores 
Pesados, Fotógrafo, Mecânico de Máquinas e Veículos, Mestre de Mecânico, Mestre Geral de Obras,  
Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas: 

 

GRUPOS CARGOS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS** 
REMUNERAÇÃO 

(R$)   AC RPD TOTAL 

Grupo 
Ocupacional 

Administrativo 

Agente Funerário 1 0 1 40h 

 Conclusão do ensino médio. (Nível III) 

 Carteira Nacional de Habilitação categoria C;  

 Aprovação em concurso público. 

872,64 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho 

2 0 2 40h 

 Conclusão do ensino médio e curso técnico 
compatível com a função exercida no cargo, 
ou Curso Profissionalizante de Técnico de 
Segurança do Trabalho, com registro no 
Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Aprovação em concurso público. 

872,64 

Arquiteto 1 0 1 30h 
 Curso superior completo de Arquitetura, com 

registro no Conselho Regional de Arquitetura 
e Urbanismo (Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

3.679,59 

Assistente Social  3 1 4 40h 
 Curso superior completo em Serviço Social, 

com registro no Conselho Regional de 
Serviço Social (Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

1.683,47 

Engenheiro 
Ambiental  2 0 2 30h 

 Curso superior completo em Engenharia 
Ambiental, com registro no Conselho 
Regional de Engenharia (Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

3.679,59 
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GRUPOS CARGOS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS** 
REMUNERAÇÃO 

(R$)   AC RPD TOTAL 

Engenheiro Civil  2 0 2 30h 
 Curso superior completo em Engenharia 

Civil, com registro no Conselho Regional de 
Engenharia (Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

3.679,59 

Engenheiro 
Eletricista  1 0 1 30h 

 Curso superior completo Engenharia 
Elétrica, com registro no Conselho Regional 
de Engenharia (Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

3.679,59 

Especialista em 
Tecnologia da 
Informação  

1 0 1 40h 
 Curso superior completo de Tecnologia da 

Informação ou Ciências da Computação 
(Nível V); 

 Aprovação em concurso público. 

2.142,60 

Nutricionista  1 0 1 30h 
 Curso superior completo em Nutrição, com 

registro no Conselho Regional de 
Nutricionistas (Nível V);  

 Aprovação em concurso público. 

2.050,46 

Técnico em 
Esporte 1 0 1 40h 

 Curso superior completo em Educação Física, 
com registro no Conselho Regional de 
Educação Física (Nível V);  

 Aprovação em concurso público. 

1.276,07 

 
Eletricista de 
Motores Pesados 1 0 1 40h 

 Conclusão do ensino médio (Nível III); 

 Curso Profissionalizante de Eletricista, com 
experiência comprovada, por meio de Carteira 
de Trabalho ou Declaração emitida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em 
Motores Pesados de pelo menos 6 meses; 

 Aprovação em concurso público. 

964,17 

 Fotógrafo 1 0 1 40h 

 Conclusão do ensino médio (Nível III); 

 Experiência Comprovada, por meio de Carteira 
de Trabalho ou Declaração emitida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de pelo 
menos 2 (dois) anos de atuação na área de 
Fotografia; 

 Aprovação em concurso público. 

872,64 

 
Mecânico de 
Máquinas e 
Veículos  

2 0 2 40h 

 Conclusão do ensino fundamental (Nível II); 

 Experiência comprovada, por meio de Carteira 
de Trabalho ou Declaração emitida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de pelo 
menos 02 (dois) anos de atuação em mecânica 
de máquinas e veículos; 

 Aprovação em concurso público. 

815,28 

 
Mestre de 
Mecânico 1 0 1 40h 

 Conclusão do ensino médio (Nível III); 

 Experiência comprovada, por meio de Carteira 
de Trabalho ou Declaração emitida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de pelo 
menos 2 (dois) anos de atuação em supervisão 
de atividades de manutenção mecânica de 
veículos; 

 Aprovação em concurso público. 

1.071,30 

 
Mestre Geral de 
Obras 2 0 2 40h 

 Conclusão do ensino médio (Nível III); 

 Experiência comprovada, por meio de Carteira 
de Trabalho ou Declaração emitida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de pelo 
menos 2 (dois) anos de atuação em supervisão 
de atividades na construção civil; 

 Aprovação em concurso público. 

1.071,30 

Grupo 
Ocupacional 
Operacional 

Operador de 
Máquinas Leves 2 0 2 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Carteira Nacional de Habilitação, categoria “E”;  

 Aprovação em concurso público. 

815,28 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

1 0 1 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Carteira Nacional de Habilitação, categoria “E”;  

 Aprovação em concurso público. 

815,28 
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9. retifica o Anexo I no que se refere ao número de vagas reservadas a candidatos com deficiência para os 
seguintes cargos:  

 

GRUPOS CARGOS 

VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS** 
REMUNERAÇÃO 

(R$) AC RPD TOTAL 

Grupo 
Ocupacional 

Administrativo 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

95 05 100 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Aprovação em concurso público. 

 Aprovação em Prova de Aptidão Física. 

815,28 

Agente 
Administrativo 

21 1 22 40h 
 Conclusão do ensino médio. (Nível III) 

 Aprovação em concurso público. 
872,64 

Grupo 
Ocupacional 
Operacional 

Auxiliar de Obras 
e Serviços 

9 1 10 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Aprovação em concurso público; 

 Aprovação em Prova de Aptidão Física. 

815,28 

Pedreiro 9 1 10 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Aprovação em concurso público; 

 Aprovação em Prova de Aptidão Física. 

872,64 

Servente de 
Pedreiro 

9 1 10 40h 

 Conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental 
(1ª fase) (Nível I); 

 Aprovação em concurso público; 

 Aprovação em Prova de Aptidão Física. 

816,33 

 

10. Inclui o item 8.18.2 que regulamenta a convocação de candidatos com deficiência da reserva técnica. 

8.18.2. Para a convocação de candidatos da reserva técnica, regulamentada no item 8.18, a cada 10 
(dez) candidatos convocados um será da reserva técnica de candidatos deficientes. Assim, obedecida 
a ordem de classificação para cada cargo, serão convocados 9 (nove) candidatos da ampla 
concorrência e o 10º (décimo) será da reserva técnica de candidatos com deficiência, 
independentemente de o cargo ter ou não vagas reservadas previstas neste edital. 

 
11. retifica o Anexo VI – Cronograma do Concurso 

 

ANEXO VI – CRONOGRAMA 

Datas Eventos 

31/08/15  Publicação do Edital e Anexos no sítio do concurso. 

01 e 02/09/15  Prazo para interposição de recursos contra o Edital e Anexos.  

09/09/15  Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e Anexos. 

04/11//15 
 Publicação do Edital e seus Anexos retificados pelo Edital Complementar nº 2 no endereço do 

Concurso na Internet 

05 e 06/11/15  Prazo para interposição de recursos contra o Edital e Anexos retificados 

09/11/15  Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e Anexos retificados. 

10 a 30/11/15  Período de inscrição via Internet.  

10 a 12/11/15 
 Prazo para solicitação de isenção do pagamento de inscrição para candidatos inscritos no 

CADÚNICO. 

18/11/15  Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção do pagamento de inscrição. 

19 e 20/11/15 
 Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos requerimentos da isenção do pagamento 

de inscrição. 
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Datas Eventos 

25/11/15 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra os requerimentos de isenção do 
pagamento de inscrição. 

 Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento de inscrição. 

 Disponibilização do documento comprobatório da isenção do pagamento de inscrição. 

01/12/15 

 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. 

10/12/15  Último dia para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. 

11/12/15  Publicação das inscrições homologadas. 

14 e 15/12/15  Prazo para recurso contra homologação das inscrições. 

16/12/15 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida 
para fins de concorrer como pessoa com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

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

 Publicação das respostas aos recursos contra a homologação das inscrições. 

17 e 18/12/15 

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos candidatos 
que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como deficiente e dos que 
solicitaram tempo adicional. 

 Prazo para recurso contra as respostas aos requerimentos dos candidatos que solicitaram 
condições especiais para realização das provas. 

22/12/15 

 Publicação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que 
apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que 
solicitaram tempo adicional. 

 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 realização 
das provas. 

 Publicação das respostas aos recursos contra o resultado dos requerimentos dos candidatos 
que solicitaram condições especiais 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, comparecer ao Centro de Seleção 
da UFG levando consigo o comprovante de pagamento ou documento comprobatório de 
isenção e o original do seu Documento de Identificação. 

 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que pagaram 
em duplicidade para o mesmo cargo ou fora do prazo. 

06/01/16  Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova. 

10/01/16 
 Realização da Prova Objetiva. 

 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

11 e 12/01/16  Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

26/01/16 

 Resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Publicação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva. 

 Visualização do cartão-resposta da Prova Objetiva. 

 Convocação preliminar para a Prova de Aptidão Física para os cargos: Agente Municipal de 
Trânsito, Agente de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial 
de Obras e Serviços, Pedreiro, Servente de Pedreiro. 



 
PREFEITURA DE CALDAS NOVAS 

EDITAL 001/2015 
  

 

6/ 7 
 

Datas Eventos 

27 e 28/01/16 

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para recurso contra a convocação preliminar para a Prova de Aptidão Física para os 
cargos: Agente Municipal de Trânsito, Agente de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Obras e Serviços, Pedreiro, Servente de Pedreiro. 

02/02/16 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Convocação final para a Prova de Aptidão Física para os cargos: Agente Municipal de Trânsito, 
Agente de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de 
Obras e Serviços, Pedreiro, Servente de Pedreiro. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova de Aptidão Física para 
os cargos: Agente Municipal de Trânsito, Agente de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Obras e Serviços, Pedreiro, Servente de Pedreiro. 

12 a 15/02/16 
 Realização da Prova de Aptidão Física para os cargos: Agente Municipal de Transito, Agente 

de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Obras e 
Serviços, Pedreiro, Servente de Pedreiro.  

16/02/16  Divulgação do resultado preliminar da Prova de Aptidão Física. 

17 e 18/02/16  Recurso contra o resultado preliminar da Prova de Aptidão Física. 

23/02/16 
 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Prova de Aptidão Física. 

 Divulgação do resultado final da Prova de Aptidão Física. 

01/03/16 
 Divulgação do Resultado Preliminar do Concurso, exceto para o cargo de Agente Municipal de 

Trânsito. 

02 e 03/03/16 
 Prazo para recurso contra o Resultado Preliminar do Concurso, exceto para o cargo de Agente 

Municipal de Trânsito. 

08/03/16 
 Publicação do Edital de convocação para a Perícia Médica dos candidatos que se inscreveram nos 

cargos com vagas reservadas às pessoas com deficiência e/ou usufruíram de tempo adicional. 

10 a 13/03/16 
 Realização da Perícia Médica dos candidatos que se inscreveram nos cargos com vagas 

reservadas às pessoas com deficiência e/ou usufruíram de tempo adicional. 

16/03/16  Resultado preliminar da Perícia Médica. 

17 e 18/03/16  Prazo para recurso contra o resultado da Perícia Médica. 

22/03/16 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Perícia Médica. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o Resultado Preliminar do Concurso, exceto 
para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

 Resultado final da Perícia Médica. 

 Divulgação do Resultado Final do Concurso, exceto para o cargo de Agente Municipal 
de Trânsito. 

 Divulgação do boletim de desempenho oficial do concurso, exceto para o cargo de Agente 
Municipal de Trânsito. 

 Divulgação dos candidatos ao cargo de Agente Municipal de Trânsito convocados para o Curso 
de Formação. 

 Divulgação do Regulamento Geral do Curso de Formação para os candidatos convocados 
para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

29/03/16  Homologação do Concurso, exceto para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

28/03 a 20/04/16 
 Período previsto para o Curso de Formação para os candidatos classificados ao cargo de 

Agente Municipal de Trânsito (dias a serem informados no Regulamento Geral do Curso). 

26/04/16  Divulgação do resultado preliminar do Curso de Formação. 

27 e 28/04/16  Prazo para recurso contra o resultado preliminar do Curso de Formação. 
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Datas Eventos 

03/05/16 
 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do Curso de Formação. 

 Divulgação do resultado final do Curso de Formação. 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

04 e 05/05/16 
 Prazo para recurso contra o resultado preliminar do Concurso para o cargo de Agente 

Municipal de Trânsito. 

10/05/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do Concurso para o cargo 
de Agente Municipal de Trânsito. 

 Divulgação do Resultado Final do Concurso para o cargo de Agente Municipal de 
Trânsito. 

12/05/16  Homologação do Concurso para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

 

 

Os demais itens, subitens e Anexos do Edital permanecem inalterados. 

 

Caldas Novas, 29 de outubro de 2015. 

 

Evando Magal Abadia Correia e Silva 

Prefeito 


