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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA – PE 
ADITIVO Nº 002/2019, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

   

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna 
público o presente Aditivo nº 002/2019 ao Edital nº 002/2019, de 02 de dezembro de 2019, referente ao 
CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de cargos efetivos de Procurador Municipal atualmente vagos 
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Goiana/PE, e os que vierem a vagar e os que forem criados 
durante o prazo de validade deste Concurso Público, conforme especificações a seguir. 

 

ADITIVO Nº 002/2019 ao EDITAL nº 002/2019, de 02 de dezembro 2019 

  

 

1. Alteração dos subitens 1.4, 10.11, 13.2, 6.2, 6.3 e 6.4 e 9.1, os quais passam a viger com as redações a seguir: 
 
1.4. O Concurso Público para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame intelectual, de caráter 

eliminatório e classificatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova 
objetiva e discursiva. 

 
10.11. Será classificado nas provas objetiva e discursiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação, 

conforme estabelecido do subitem 9.1 deste Edital. 
 
13.2. A pontuação final para o cargo de Procurador será:  

Pontuação Final = (TPO) + (TPD)  
Onde: TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva e TPD = Total de Pontos da Prova Discursiva  

 
6.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá, no ato de inscrição, 

declarar-se como deficiente, informando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência. 

 
6.3. O candidato que queira concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, deverá apresentar 

laudo médico quando de seu comparecimento à perícia médica, conforme formulário próprio (ANEXO II), 
em via original e cópia autenticada, no ato da perícia. 

 
6.4. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este Concurso Público e não 

será devolvido, tampouco será fornecida cópia autenticada desse laudo. 
 
9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo 

os conteúdos programáticos constantes do Anexo IV deste Edital, conforme o quadro a seguir: 
 

NÍVEL DO CARGO CONTEÚDO Nº DE ITENS PESO TOTAL 
PERFIL 

MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO 

CARÁTER 

Superior 
Língua Portuguesa 10 01 10 50% 

Eliminatório e 
Classificatório Conhecimentos 

Específicos 
20 02 40 50% 
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NÍVEL DO CARGO CONTEÚDO Nº DE ITENS PESO TOTAL 
PERFIL 

MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO 

CARÁTER 

Discursiva  

01 Parecer (60 
pontos) e 02 (duas) 

questões (20 pontos 
cada uma) 

01 100 60% 

 
 
2. Inclusão do nome do Presidente da Comissão Especial do Concurso Público como signatário do Edital, 

Aditivos e demais comunicados e/ou documentos inerentes ao concurso. 
 

3. Exclusão do item “10 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS DISCURSIVAS E HABILITAÇÃO” e reclassificação dos 
seus subitens em continuação à sequência imediata anterior (subitens 10.13 a 10.19). 

 
4. Inclusão do Anexo VII, contendo o cronograma previsto para o concurso em questão, conforme segue: 

 

ANEXO VII 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO 
 

ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 02/12/2019 

Período de Inscrições 02/12/2019 a 26/01/2020 

Período de inscrições para os candidatos que desejam solicitar isenção de 
taxa de inscrição 

02 a 05/12/2019 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 09 a 12/12/2019 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 23/12/2019 

Prazo para interposição de recursos acerca a análise preliminar dos pedidos 
de isenção 

24 e 26/12/2019 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 27/12/2019 

Reimpressão do boleto da taxa de inscrição (último dia para pagamento) 27/01/2020 

Divulgação da lista de inscritos preliminares (PcD + Atendimento Especial + 
Negros + Geral) 

31/01/2020 

Prazo para recursos de inscritos preliminares (PcD + Atendimento Especial) 03 e 04/02/2020 

Divulgação da lista de inscritos definitivos (PcD + Atendimento Especial + 
Negros + Geral) 

07/02/2020 

Divulgação dos locais de prova (CCI) 07/02/2020 

Aplicação das Provas Escritas Objetivas  16/02/2020 

Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 17/02/2020 

Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas 
Objetivas 

18 e 19/02/2020 

Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas 20/03/2020 

Resultado Preliminar das Provas Objetivas 20/03/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das Provas 
Objetivas 

23 e 24/03/2020 
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ATIVIDADE DATAS 

Decisão dos recursos interpostos ao Resultado Preliminar das Provas 
Objetivas e critérios de desempate 

01/04/2020 

Resultado Final das Provas Objetivas 01/04/2020 

Resultado Preliminar das Provas Discursivas 08/04/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das Provas 
Discursivas 

09 e 10/04/2020 

Resultado Final das Provas Discursivas 20/04/2020 

Divulgação / Publicação do Resultado Final e Homologação 20/04/2020 

 
Poderá a Comissão, conforme necessidade e conveniência da Administração, alterar as datas informadas no 
presente Edital, incluindo-se o dia e o horário de aplicação das provas. 
 

5. Todas as demais disposições contidas no Edital nº 002/2019, de 02 de dezembro de 2019, permanecem 
inalteradas. 

 

Goiana/PE, 31 de dezembro de 2019.  

  

 

ADRIANO DUARTE 

Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 


