MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
GO

CONCURSO PÚBLICO Nº (001/2020)
EDITAL Nº 006 – REABRE INSCRIÇÕES, RETIFICA ITENS DO EDITAL REGULAMENTO E DIVULGA NOVO CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃO
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO, através da Comissão Especial de Concurso Público (CECP), constituída
pelo Decreto nº. 2.374/2020, aprova e torna público o presente edital para reabrir inscrições, retificar itens do edital
regulamento e divulgar novo cronograma de execução, da seguinte forma:
1. Para fins de reabertura das inscrições fica retificado o item 4.2 do edital regulamento, o qual passa a vigorar com
a seguinte redação:
4.2 As inscrições, serão realizadas, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico
http://www.ganzaroliassessoria.com.br, no período compreendido entre as 08h00min horas do dia 15 de fevereiro
de 2021 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de fevereiro de 2021 (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.
2. Fica retificado o cronograma de execução do concurso público, previsto no Anexo I do edital regulamento,
passando a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
DATAS PREVISTAS
29/01/2021
29/01/2021
15/02/2021 à 21/02/2021
22/02/2021
05/03/2021
16/03/2021
29/03/2021
03/05/2021
09/05/2021
10/05/2021
14/06/2021
25/06/2021
12/07/2021
23/07/2021

ATIVIDADES
Publicação do extrato do edital nº. 006 no Diário Oficial do Estado de Goiás, Jornal
de Grande Circulação e Placar da Prefeitura;
Publicação do edital nº. 006 no site da GANZAROLI - Assessoria, Consultoria e
Concursos;
Reabertura do período para inscrições;
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição;
Divulgação da lista de candidatos com pedido de isenção para pagamento da taxa de
inscrição INDEFERIDO;
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos com pedido de
isenção INDEFERIDO;
Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD e pedido de
atendimento especial;
Divulgação dos locais e horários para aplicação das provas objetivas;
Aplicação das Provas Objetivas;
Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas;
Divulgação do resultado preliminar das Provas Objetivas;
Divulgação do prazo para envio dos Títulos (somente para os cargos de níveis
superiores);
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente para os cargos de
níveis superiores);
Publicação do resultado final e definitivo para fins de homologação pelo Chefe do
Poder Executivo.
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3. O presente edital será publicado no Placar da Prefeitura, Diário Oficial do Estado (DOE), Jornal de Grande
Circulação e nos sites http://www.ganzaroliassessoria.com.br e http://www.chapadaodoceu.go.gov.br para
conhecimento dos interessados.

Chapadão do Céu, 29 de janeiro de 2021.

ROZENILDO APOLINARIO DE LIMA
Presidente CECP

JOELMA KANIESKI NEVES
Membro CECP

ERICK QUEIROZ SOCORRO
Membro CECP
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