
_____________________________________________________________________________ 

1/1 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. ˗ CELG GT 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL 01/2017  

 

O Presidente da CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – CELG GT, cumprindo as exigências da 

Constituição Federal em seu Art. 37, inciso II, bem como o que prescreve o Plano de Carreira e Remuneração 

da Empresa (PCR), torna público o presente Edital Complementar que prorroga as inscrições para o Concurso 

Público regido pelo Edital 01/2017 – CELG GT para até o dia 07 de abril de 2017, com pagamento da taxa 

de inscrição até o dia 10 de abril de 2017. Assim, o Cronograma do Concurso – Anexo II – passa a vigorar 

com as seguintes datas: 

 

01/02 a 07/04/2017  Período de inscrição via Internet. 

10/04/2017 

 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. 

17/04/2017  Publicação preliminar das inscrições homologadas. 

18 e 19/04/2017  Prazo para recurso contra a publicação das inscrições homologadas 

24/04/2017 

 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 final das inscrições homologadas 

 Publicação das respostas dos recursos interpostos contra a publicação preliminar das 

inscrições homologadas 

 Último dia para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no ato da 

inscrição. 

25 e 26/04/2017 

 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. 

03/05/2017 

 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 dos 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 das respostas dos 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. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Goiânia, 23 de março de 2017. 

Comissão do Concurso Celg-GT 2017 


