CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18
ERRATA N. 01 – CORRIGE ERRO MATERIAL NO EDITAL REGULAMENTO
O MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIAS, Estado de Goiás, através da Comissão Especial de
Concurso Público – CECP, nomeada pelo Decreto n° 233/2018, torna público a presente ERRATA
01 para corrigir os seguintes erros materiais no edital regulamento:
Onde se lê:
PROFESSOR – II - EDUCADOR FÍSICO

01

02

-

30H

1.451,39

6ª

70,00

01

02

-

30H

1.451,39

6ª

70,00

Passa a ler:
PROFESSOR – II - EDUCAÇÃO FÍSICA

Onde se lê:
4.1 O período de inscrições será de 10/11/2018 a 31/11/2018 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 primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.
Passa a ler:
4.2 O período de inscrições será de 10/11/2018 a 30/11/2018 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 primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.
Onde se lê:
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site
de divulgação do certame até 15/11/2018, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar
a inscrição com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 01/12/2018.
Passa a ler:
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site
de divulgação do certame até 15/11/2018, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar
a inscrição com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 03/12/2018.
Onde se lê:
8.7 A segunda etapa para os cargos de PROFESSOR, de caráter meramente classificatório,
consiste na aplicação de prova de redação dissertativa que será realizada na mesma data das
provas objetivas, cuja pontuação valerá de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
Passa a ler:
8.7 A segunda etapa para os cargos de PROFESSOR e FISCAL AMBIENTAL, de caráter
meramente classificatório, consiste na aplicação de prova de redação dissertativa que será
realizada na mesma data das provas objetivas, cuja pontuação valerá de 0 (zero) a 40 (quarenta)
pontos.
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Onde se lê:
10.1 A prova discursiva será aplicada para os cargos de PROFESSOR II – (Pedagogia e
Educação Física) e FISCAL DE TRIBUTOS e consiste na elaboração de uma redação
dissertativa.
Passa a ler:
10.1 A prova discursiva será aplicada para os cargos de PROFESSOR II – (Pedagogia e
Educação Física) e FISCAL AMBIENTAL e consiste na elaboração de uma redação dissertativa.

EDITAL 01/18
ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Onde se lê:
DATA PREVISTA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

10/11/18 31/11/18

Período para inscrições

10/11/18 31/11/18

Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD

01/12/2018

Último dia de pagamento da taxa de inscrição

Passa a ler:
DATA PREVISTA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

10/11/18 30/11/18

Período para inscrições

10/11/18 04/12/18

Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD

03/12/2018

Último dia de pagamento da taxa de inscrição

Onde se lê:
16/12/18

Realização das provas objetivas e prova de redação para PROFESSOR P-II E
FISCAL DE TRIBUTOS.

Passa a ler:
16/12/18

Realização das provas objetivas e prova de redação para PROFESSOR P-II E
FISCAL AMBIENTAL.

Onde se lê:
27/12/18

Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva para os cargos de
Professor II e Fiscal de Tributos.

Passa a ler:
27/12/18

Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva para os cargos de
Professor II e Fiscal Ambiental.

Onde se lê:
03/01/18

Divulgação dos resultados e classificação final dos aprovados para fins de
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homologação pelo Chefe do Poder Executivo

Passa a ler:
03/01/19

Divulgação dos resultados e classificação final dos aprovados para fins de
homologação pelo Chefe do Poder Executivo

A presente errata será publicada no placar, jornal,
www.ibraspconcursos.com.br e www.aguafriadegoias.go.gov.br.

Diário

Oficial

e

site

Água Fria de Goiás - GO, aos 09 de novembro de 2018.

DEUSÉLIA RODRIGUES FERRÁS
Membro

FERNANDA MACIEL DE ARAÚJO GEBRIM
Secretária

JOSINA JOSÉ DOS SANTOS
Presidente CECP
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