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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 
 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/22 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 02 – RETIFICA AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ACS  
E ALTERA ITENS DO EDITAL REGULAMENTO  

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA - GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, 
nomeada pelo Decreto n. 1.715/22, torna público o presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO do Edital 
Regulamento,  da seguinte forma: 

 
1. Ficam  retificados os vencimentos para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS previstos no quadro do item 2.1 do Edital Regulamento que passa a ser no valor 
mensal de R$ 2.424,00, conforme disposto na Lei Municipal n. 3.900/22. 
 
2. Ficam  retificadas as áreas de atuação para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  previstas no 
item 2.1 do Edital Regulamento, as quais passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 

ENSINO MÉDIO/ TÉCNICO 

CARGOS/FUNÇÃO 

VAGAS  
EFETIVAS 

CADASTRO DE  
RESERVA 

 VENCIMENTOS  
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

TIPOS DE PROVAS 
PONTO DE 

CORTE Ampla 
Concorrência 

*PcD Cota 
Ampla   

Concorrência *PcD 
Cota 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE (ESF JOAQUIM 

CORDEIRO TELES. Setores: 
Paulo Dias e Nova Fiica I e 

II) 

2 - 1 6 1 2 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

12º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE (ESF MORADA 
NOVA. Setores: Ipê e 

Morada Nova) 

3 - 1 9 1 2 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

16º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF GERALDO 

ROGÉRIO. Setores: Jardim 

do Cerrado, Nestor Ville e 

Aldeia do Morro) 

3 1 1 11 1 3 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

20º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF GERALDO 

GOMES. Setores: Santa 

Clara, Vereda dos Buritis e 

Parque Bandeirantes) 

3 - 1 9 1 2 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

16º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF SANTA TEREZA. 

Setores: Santa Tereza e 

Colina Park) 

3 - 1 9 1 2 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 
 

16º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (UBS REALINO 

VIEIRA MOTA – Zona Rural. 

Área: Morro Branco) 

1 - - 3 - 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

5º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF NORALDINO 

RODRIGUES PORTO. Setor 

dos Buritis, Santa Luzia, 

Jardim Por do Sol e 

Negrinho Carrilho) 

3 1 1 11 1 3 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

20º 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF ARTURO 

BERMUDEZ MAYORGA. 

Setor Centro, Setor Sul, Vila 

São Caetano e Residencial 

Santa Clara) 

2 - - 4 1 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

8º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF FRANCISCO 

JOSÉ MONTEIRO – Zona 

Rural. Cafelândia) 

1 - - 3 - 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

5º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (UBS DE 

NATINÓPOLIS – Zona Rural) 

1 - - 3 - 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

5º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ASSENTAMENTO 

PRESENTE DEUS – Zona 

Rural) 

1 - - 3 - 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

5º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ASSENTAMENTO 

VITÓRIA – Zona Rural) 

1 - - 3 - 1 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

5º 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE (ESF AVELINO 

MODESTO DE ARAÚJO. 

Setores: Primavera e Jardim 

Esperança I e II) 

3 - 1 9 1 2 R$ 2.424,00 40 horas 

Prova objetiva + 
Curso de formação 

inicial e continuada + 
residir na área de 

atuação 

16º 

    
3. Fica prorrogado o período para as inscrições e, consequentemente, retificado o CRONOGRAMA DE 
ATIVIDADES do Concurso Público, disposto no ANEXO I do Edital Regulamento, o qual passa a ser o seguinte: 
 

DATA PREVISTA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Até dia 01/07/22 
Publicação do Extrato do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado, Jornal de 
circulação e Placar da Prefeitura 

Até dia 07/07/22 
Remessa do Edital Regulamento, publicações, leis, certidões e documentos do concurso 
para o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM 

08/08/22 à 08/09/22 Período para inscrições  

08/09/22 Prazo final para envio do laudo médico para candidato PcD  

13/09/22 Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição 

15/09/22 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 

21/09/22 
Julgamento dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de 
inscrição 

23/09/22 
Término do prazo para pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos com pedido de 
isenção indeferido 

03/10/22 
Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD, dos candidatos 
inscritos nas vagas destinadas à negros/ pardos e solicitação especial para realização 
das provas 

07/10/22 
Julgamento dos Recursos contra a lista de homologação dos candidatos inscritos e 
contra o indeferimento de solicitações especiais 

10/10/22 Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas 

16/10/22 
Realização das provas objetivas para todos os cargos  
OBS: em razão da quantidade de inscritos as provas objetivas poderão ser realizadas também no 
dia 15/10/22 (sábado) – conforme item 9.1 do edital regulamento 
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4. Ficam retificados os itens 4.2, 5.6, 5.14, e 6.3 do Edital Regulamento, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“4.2 O período das inscrições será de 08/08/22 à 08/09/22, com início às 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 

terceiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.  

5.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13/09/22.  As inscrições somente serão 
efetivadas após a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição. 
5.14 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDOS será divulgada no 
site www.itame.com.br até o dia 15/09/22, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar a 
inscrição mediante a emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até o dia 23/09/22. 
6.3 Para concorrer aos cargos que oferecem reserva de vagas para PcD, o candidato deverá fazer a 
solicitação no ato da inscrição, bem como enviar o arquivo eletrônico legível do laudo médico através do site 
www.itame.com.br, por meio da plataforma “MEUS ARQUIVOS ELETRÔNICOS” disponível na área do 
candidato, impreterivelmente até o dia 08/09/22.” 
 
5. Os candidatos ao cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE que efetuaram a inscrição antes das 
alterações previstas no item 2 deste EDITAL DE RETIFICAÇÃO, deverão verificar se estão inscritos na área de 
atuação correspondente ao setor de sua residência. Caso o candidato não preencha o requisito de “residir na 
área de atuação”, deverá  proceder da seguinte forma: 
 
5.1. Os candidatos inscritos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e que foram afetados pelas 
alterações nas áreas de atuação, deverão:  
a) solicitar o cancelamento da inscrição e a restituição do valor da taxa de inscrição através do email 
contato.itame@gmail.com, com o assunto “CANCELAMENTO – ACS”, até o dia 06/09/22; ou  
b) solicitar mudança da área de atuação, através do email mencionado, com o assunto “ALTERAÇÃO – ACS”. 
 
5.1.1 O pedido de restituição acima mencionado deverá ser feito mediante a apresentação do comprovante 
de pagamento e solicitação pelo e-mail contato.itame@gmail.com, com o assunto “RESTITUIÇÃO – ACS”, 
indicando o número de conta e agência bancária ou pix do candidato. 
 

18/10/22 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas  

31/10/22 Divulgação do Julgamento de recursos contra os gabaritos preliminares  

03/11/22 
Divulgação dos resultados preliminares das provas objetivas (1ª etapa) e convocação 
para as provas de 2ª etapa  

11/11/22 Julgamento dos recursos contra os resultados preliminares das provas objetivas 

11/11/22 à 11/12/22 
Período para realização do curso de formação para os cargos de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e AGENTE DE 
TRÂNSITO. 

04/11/22 à 10/11/22 
Período para envio dos documentos referentes à prova de títulos para o cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 

30/11/22 Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos  

09/11/22 Julgamento dos recursos contra a prova de títulos  

14/12/22 
Divulgação dos resultados finais e classificação final dos aprovados, de acordo com o 
ponto de corte previsto no item 2.1 deste edital, para fins de homologação. 

http://www.itame.com.br/
http://www.itame.com.br/
mailto:contato.itame@gmail.com
mailto:contato.itame@gmail.com
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5.2. O candidato inscrito que não efetuou o pagamento da taxa de inscrição, deverá cancelar a sua 
inscrição na “ÁREA DO CANDIDATO” (http://www.itame.com.br/site/area_candidato/login.aspx) e inscrever-
se na área de atuação correspondente ao setor que reside. 
 
6. Fica autorizada a republicação do Edital Regulamento (Edital n. 01) com as alterações previstas neste 
Edital de Retificação. 
 
7. O presente Edital de Retificação será publicado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 
www.goianesia.go.gov.br,  e o extrato em Jornal e no Diário Oficial do Estado de Goiás. 
 
Goianésia, aos 18 de agosto de 2022. 

 
 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO                                                                    KEDNA VIEIRA MARTINS 

  Presidente                                                                                                       Secretária 
 

NEWRY GONZAGA SOUZA 
Membro 
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