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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/15 
EDITAL N. 02 – PRORROGA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES E ALTERA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
 
O MUNICÍPIO DE GUARINOS, através da COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO – CECP, nomeada 
através do Decreto nº 145/15, torna público a prorrogação do prazo de abertura das inscrições que será 
no período de 05/01/16 à 31/01/16, bem como altera itens e cronograma de atividades do concurso 
previsto no Anexo I do Edital regulamento, da seguinte forma: 
 
1. Ficam retificados os itens 4.2, 5.10 e 5.11, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.2 O período de inscrições será de 05/01/16 à 31/01/16, com início as 10:00 horas e término as 23:59 
horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento da taxa de 
inscrição  até o primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição. 
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de 
divulgação do certame até 26/02/16, podendo os interessados apresentar recurso contra a decisão.  
5.11 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão recorrer da decisão ou efetivar 
a inscrição com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 10/03/16.” 
 
2. Ficam retificadas as datas do cronograma de atividades concurso previstas no ANEXO I do Edital, 
conforme quadro abaixo:    
 

DATA 
PREVISTA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

05/01/16 à 31/01/16 Período para inscrições  

26/02/16 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

10/03/16 Término do prazo para pagamento pelos candidatos  com pedido de isenção indeferido 

21/03/16 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos P.N.E. 

21/03/16 Divulgação dos locais e horários para realização das provas  

27/03/16 (domingo) 
Realização das provas objetivas para todos os cargos e realização da prova de redação 
exclusivamente para PROFESSOR 

28/03/16 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 

16/04/16 
Divulgação dos resultados e classificação dos candidatos aprovados nas provas objetivas 
(1ª etapa), observado o ponto de corte e convocação dos candidatos sujeitos à 2ª etapa 
do concurso  

24/04/16 (domingo) 

Realização da prova prática para os candidatos aprovados na 1ª etapa para os cargos 
de  MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES e OPERADOR DE MÁQUINA PESADA;  e  prova (teste) de aptidão física 
para o cargo de VIGILANTE 

06/05/16 Divulgação da classificação final dos candidatos aprovados no concurso  

20/05/16 
Entrega da relação dos aprovados ao chefe do Poder Executivo para homologação e 
publicação no Diário Oficial do Estado – DOE 

 
3. Fica autorizada a republicação do edital regulamento com as alterações deste edital. 
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4. Este edital será publicado no placar, jornal, Diário Oficial e sites www.itame.com.br e 
www.guarinos.go.gov.br . 
 
 
Prefeitura de Guarinos, aos 30 de Novembro de 2015. 
 
 
 

ADAILSON MENDES RIBEIRO                                             GENY CAROLINA PEREIRA 
                                 Presidente da  CECP                                                                    Secretária 

 
 

DIASSIS PINTO FERREIRA 
Membro 
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