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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/22 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 04  –   DISPÕE SOBRE A REABERTURA DO PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 

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  para fins de retificação dos itens 4.2, 
5.6 e o cronograma de atividades do concurso, da seguinte forma: 
 
1. Considerando a necessidade de retificação do prazo final para pagamento da taxa de inscrição para os 
candidatos inscritos não isentos, ficam retificados os itens 4.2 e 5.6 do edital regulamento que 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 a data mencionada no item 5.6 deste edital. 

 5.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/09/22.  As inscrições 

somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição.”  

 
2. Fica alterado o cronograma de atividade do concurso previsto no Anexo I do edital regulamento 
especificamente na data abaixo: 

 
3. Para efetuar o pagamento da taxa de inscrição o candidato inscrito deverá imprimir novo boleto através 
do site: 

 
www.itame.com.br=>Área do candidato=>CPF e senha=>Minhas inscrições=>Imprimir boleto 
para pagamento. 
 
4. O Edital Regulamento será republicado com as alterações  da presente retificação. 
 
5. Este 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 22 de setembro de 2022. 

 

 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO                                                                    KEDNA VIEIRA MARTINS 

  Presidente                                                                                                       Secretária 
 

NEWRY GONZAGA SOUZA 
Membro 

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