
ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
 

O Prefeito do município de Diorama, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a 1ª retificação do Edital de Concurso 
Público nº 001/2016, de acordo com o especificado abaixo: 

 
1 – Fica excluído do Edital 001/2016 os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente 
de Combate a Endemias. 

 
1.1 - O candidato já inscrito no cargo especificado acima, poderá solicitar o cancelamento 
de sua inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
1.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado pela 
empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições. 
 
1.1.2 – Caso o candidato não solicite a restituição prevista no item anterior, até o 5º 
(quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições, ficará evidenciado que o 
mesmo concordou com as alterações efetuadas. 
 
 
2 – Fica acrescido 01 vaga para o cargo de Professor Nível I (Zona Urbana) e alterado de 
acordo com a Lei 765/2010 sua habilitação mínima, de acordo com o Anexo I abaixo: 
 
Cargo PROFESSOR NIVEL I  

Vagas 04 

Reserva Técnica 12 

PNE - 

Habilitação Mínima Formação em nível superior em curso de licenciatura plena em  
Pedagogia ou curso normal superior ou outras graduações 
correspondente a área de conhecimentos especificos do curriculo, com 
formação pedagógica nos termos da legislação vigente. 

Carga Horária Semanal 40 horas 

Vencimento R$ 2.110,02 

Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 
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Participar de todo processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade; elaborar 
planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica; elaborar, acompanhar e avaliar 
planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou o Sistema Municipal de Ensino; 
inteirar-se da proposta político-pedagogica do Sistema Municipal de Ensino e iteragir-se com as suas 
políticas educacionais. 
 
 

 
2.1 - O candidato já inscrito no cargo especificado acima,que não concorde com a 
alteração, poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição, bem como o ressarcimento 
do valor pago, através do site www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – 
RESTITUIÇÃO DE VALORES);  
 

http://www.ebraconconcursos.com.br/
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2.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado pela 
empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições. 
2.1.2 – Caso o candidato não solicite a restituição prevista no item anterior, até o 5º 
(quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições, ficará evidenciado que o 
mesmo concordou com as alterações efetuadas. 
 
3 – Fica excluído do Concurso 001/2016 o cargo de Professor Nível I (Zona Rural). 
 
3.1 - O candidato já inscrito no cargo especificado acima,  poderá solicitar o cancelamento 
de sua inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
 
4 - Para todos os efeitos legais, fica reaberto o prazo de inscrições ao referido concurso, 
no período de 03 (três) de maio de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 
(dezessete) de maio de 2016. 
 
5 – Em virtude desta Retificação, o local, data e horário de realização das provas, para 
todos os candidatos inscritos, serão informados até o 10º (décimo) dia útil após o 
encerramento do prazo estabelecido para as inscrições, de acordo com o previsto no  
item anterior. 
 
  

Diorama, 03 de maio de 2016. 
 
 

EDISON FERREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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