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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 
 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/22 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 03  –   DISPÕE SOBRE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO 
DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E RETIFICA O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
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 que dispõe sobre a 
restituição de pagamento da taxa de inscrição para o cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO  e retifica o 
cronograma de atividades e as datas das provas, da seguinte forma: 
 
1. Considerando a nota de esclarecimento da Prefeitura de Goianésia,  o candidato que tiver realizado o 
pagamento da taxa de inscrição e que não atender os requisitos para provimento ao cargo de PROFISSIONAL 
DO MAGISTÉRIO, poderá solicitar o cancelamento da inscrição e a restituição do pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
1.1 O pedido de cancelamento e 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 – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO”, até o dia 15/09/22. 
 
2. Fica prorrogado o período das inscrições,  alteradas as datas das provas e retificado o CRONOGRAMA DE 
ATIVIDADES do Concurso Público conforme disposto no ANEXO I do Edital Regulamento, o qual passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

DATA PREVISTA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

08/08/22 à 17/09/22 Período para inscrições  

17/09/22 Prazo final para envio do laudo médico para candidato PcD  

20/09/22 Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição 

21/09/22 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 

27/09/22 
Julgamento dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de 
inscrição 

29/09/22 
Término do prazo para pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos com pedido de 
isenção indeferido 

07/10/22 
Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD, dos candidatos 
inscritos nas vagas destinadas à negros/ pardos e condição especial para realização das 
provas 

14/10/22 
Julgamento dos Recursos contra a lista de homologação dos candidatos inscritos e 
contra o indeferimento de condições especiais 

17/10/22 Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas 

23/10/22 
Realização das provas objetivas para todos os cargos  
OBS: em razão da quantidade de inscritos as provas objetivas poderão ser realizadas também no 
dia 22/10/22 (sábado) – conforme item 9.1 do edital regulamento 

25/10/22 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas  

09/11/22 Divulgação do Julgamento de recursos contra os gabaritos preliminares  

18/11/22 
Divulgação dos resultados preliminares das provas objetivas (1ª etapa) e convocação 
para as provas de 2ª etapa  

25/11/22 Julgamento dos recursos contra os resultados preliminares das provas objetivas 

19/11/22 à 19/12/22 
Período para realização do curso de formação para os cargos de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e AGENTE DE 
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3. Ficam retificados os itens 4.2, 5.6, 5.14, 6.3, 9.1, 10.3 e 10.5  do Edital Regulamento, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.2 O período das inscrições será de 08/08/22 à 17/09/22, 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 20/09/22.  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 21/09/22, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar a 
inscrição mediante a emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até o dia 29/09/22. 
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 17/09/22. 
9.1 As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas, preferencialmente, no dia 23/10/22 
(domingo). Caso seja necessário, em razão da quantidade de candidatos participantes, as provas objetivas 
serão também aplicadas no dia 22/10/22 (sábado), conforme dispuser o edital de divulgação dos locais e 
horários das provas que será publicado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 
www.goianesia.go.gov.br. 
10.3 Os documentos de formação profissional e a experiência profissional do candidato, referentes à prova 
de títulos, deverão ser enviados nos dias 18/11/22 à 27/11/22, conforme descrito no item 10.4 e seguintes 
deste edital. 
10.5 O candidato deverá enviar o arquivo eletrônico legível dos documentos da prova de títulos para 
comprovação da formação profissional e da experiência profissional, através do site www.itame.com.br, 
acessando a área do candidato e efetuando o login no sistema “MEUS ARQUIVOS ELETRONICOS”, 
impreterivelmente, até o dia 27/11/22.” 
 
4. Fica autorizada a republicação do Edital Regulamento (Edital n. 01) com as alterações previstas neste 
Edital de Retificação. 
 
5. 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 02 de setembro de 2022. 

 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO                                                                    KEDNA VIEIRA MARTINS 

  Presidente                                                                                                       Secretária 
NEWRY GONZAGA SOUZA 

Membro 

TRÂNSITO. 

18/11/22 à 27/11/22 
Período para envio dos documentos referentes à prova de títulos para o cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 

06/01/23 Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos  

14/01/23 Julgamento dos recursos contra a prova de títulos  

19/01/23 
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. 
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