
 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 01 

 

Regulamenta o Concurso Público para provimento dos 

cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 

de Diorama-GO. 

 

A Prefeitura Municipal de Diorama-GO, por meio do seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Altamiro José de Lima, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital Complementar com as seguintes informações: 

 

1. Considerando o Despacho nº 1946/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), a 

Comissão Organizadora do Concurso Público, após resolver as diligências necessárias, resolve reabrir o prazo de 

inscrição no concurso público.  

 

2. Em relação às inscrições já homologadas, o(a) candidato(a) que se inscreveu, realizou o pagamento da taxa de 

inscrição, ou recebeu a isenção, e tem a inscrição homologada permanecerá com a mesma situação. Aquele(a) 

candidato(a) que desejar realizar nova inscrição para outro cargo, deverá efetuar novo pagamento da taxa de 

inscrição e ficará inscrito(a) naquele que corresponde ao pagamento mais recente, sendo de sua responsabilidade a 

verificação da compatibilidade de horário de realização das provas. Em caso de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, será homologada a útlima inscrição realizada. Os procedimentos sobre a homologação das inscrições 

permanecem os mesmos. 

 

3. Não haverá, em hipótese alguma, devolução do pagamento da taxa de inscrição. 

 

4. Retifica, o Edital de Abertura, que inclui a previsão de realizar as provas em cidades próximas, a depender da 

disponibilidade dos locais. Dessa forma, os subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

6.1.1 A Prova Objetiva para os cargos de nível fundamental incompleto e fundamental completo terá duração de 4 

(quatro) horas e será aplicada no município de Diorama-GO e(ou) e/ou cidades próximas, a depender da 

disponibilidade dos locais, na data prevista no Cronograma (Anexo I), no período matutino. 

6.1.2 A Prova Objetiva para os cargos de nível médio terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no 

município de Diorama-GO e/ou cidades próximas, a depender da disponibilidade dos locais, na data prevista no 

Cronograma (Anexo I), no período vespertino. 

6.1.3 A Prova Objetiva para o cargo de Fiscal Ambiental terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no 

município de Diorama-GO e/ou cidades próximas, a depender da disponibilidade dos locais, na data prevista no 

Cronograma (Anexo I), no período matutino. 

6.1.4 A Prova Objetiva para o cargo de Professor terá duração de 5 (cinco) horas e será aplicada no município de 

Diorama-GO e/ou cidades próximas, a depender da disponibilidade dos locais, na data prevista no Cronograma 

(Anexo I), no período matutino. 

 

5. Retifica o Anexo II, que inclui a descrição do cargo de Professor, que passa a ser: “O  exercício profissional do 

titular do cargo é vinculado à sua habilitação, atuando na Educação Infantil, Ensino Fundamental e ou na 

Educação de Jovens e Adulto.” 

 

6. Retifica no Anexo II, as vagas específicas do Cadastro de Reserva para o cargo de Técnico em Enfermagem, 

que passa de 1(uma) para 3 (três) vagas. 

 

7. Retifica o Cronograma, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê:  

DATA EVENTO 

29/09/2022 • Publicação do Edital e dos Anexos. 



 

 

 

 

 

 

 
31/10 a 22/11/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir a DUAM da taxa de inscrição, no 

endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) 

candidato(a) - No último dia, as inscrições e a emissão da DUAM serão 

até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) 

para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção 

diferenciada, conforme item 3 do Edital - pessoa com deficiência. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, 

conforme item 4 do Edital. 

• Prazo para realizar upload dos documentos comprobatórios de ter exercido a 

função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, 

de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições, conforme subitens 

12.8 e 12.9 do Edital. 

31/10 a 01/11/2022 
• Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 

conforme subitem 2.2 do Edital. 

04/11/2022 
• Divulgação do resultado preliminar do requerimento de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

11/11/2022 
• Divulgação do resultado final do requerimento de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

22/11/2022 • Último dia para realizar o pagamento da DUAM da taxa de inscrição. 

 

 

 
24/11/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) 

candidato(a) que realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para 

concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção 

diferenciada - pessoa com deficiência. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação 

comprobatória de ter exercido a função de jurado(a) no período entre a data de 

publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das 

inscrições. 

 

 

 

 
01/12/2022 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a) 

que realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva 

de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa 

com deficiência. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação comprobatória de 

ter exercido a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei 

nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização 

de prova, no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento. 

06/12/2022 
• Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova 

objetiva e da prova de redação. 

11/12/2022 • Realização da prova objetiva e da prova de redação. 

12/12/2022 • Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

21/12/2022 • Publicação do gabarito final da prova objetiva. 

22/12/2022 
• Publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

• Divulgação do boletim de desempenho e do cartão-resposta da prova objetiva. 

http://www.institutoverbena.ufg.br/


 

 

 

 

 

 
03/01/2023 

• Publicação do resultado final da prova objetiva. 

• Publicação da relação preliminar dos candidatos que terão a prova de 

redação corrigida. 

• Publicação da convocação preliminar para o curso de formação para os 

cargos de Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

• Publicação das orientações gerais para o curso de formação para os cargos 

de Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidato(as) convocados(as) 

para a realização da prova prática. 

 

 
 

09/01/2023 

• Publicação da relação final dos candidatos que terão a prova de redação 

corrigida. 

• Publicação da convocação final para o curso de formação para os cargos de 

Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

• Publicação da relação final dos(as) candidato(as) convocados(as) para a 

realização da prova prática. 

• Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova prática. 

10/01 a 14/01/2023 • Realização do curso de formação. 

15 a 16/01/2023 • Realização da prova prática. 

 

 
18/01/2023 

• Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva do curso de formação. 

• Publicação do resultado preliminar da prova prática. 

• Divulgação do boletim de desempenho da prova prática. 

• Publicação do resultado preliminar da prova de redação. 

• Publicação do boletim de desempenho da prova de redação. 

 

 
26/01/2023 

• Publicação do gabarito final da prova objetiva do curso de formação. 

• Publicação do resultado final da prova prática. 

• Publicação do resultado final da prova de redação. 

• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realizarem 

o upload da prova de títulos. 

27/01/2023 • Publicação do resultado preliminar da prova objetiva do curso de formação. 

30/01 a 31/01/2023 • Prazo para realizar o upload dos títulos (prova de títulos). 
 

06/02/2023 
• Publicação do resultado final da prova objetiva do curso de formação. 

• Publicação do resultado preliminar da prova de títulos. 
 

10/02/2023 
• Publicação do resultado final da prova de títulos. 

• Publicação da convocação para a perícia médica. 

11 a 13/02/2023 • Realização da perícia médica. 

15/02/2023 • Publicação do resultado preliminar da perícia médica. 

27/02/2023 • Publicação do resultado final da perícia médica. 

28/02/2023 • Publicação do resultado preliminar do concurso público. 

06/03/2023 • Publicação do resultado final do concurso público. 

08/03/2023 • Homologação do concurso público. 

 
  

 

Leia-se:  

DATA EVENTO 

12/12/2022 • Publicação do Edital Complementar N.01. 



11/01 a 31/01/2023 

• Reabertura do prazo para realizar inscrição e emitir a DUAM da taxa de

inscrição, no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>, no

Portal do(a) candidato(a) - No último dia, as inscrições e a emissão da

DUAM serão até às 17h00.

• Reabertura do prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico

(Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional

e/ou correção diferenciada, conforme item 3 do Edital - pessoa com

deficiência.

• Reabertura do prazo para solicitação de condições especiais para realização de

prova, conforme item 4 do Edital.

• Reabertura do prazo para realizar upload dos documentos comprobatórios de

ter exercido a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da

Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições,

conforme subitens 12.8 e 12.9 do Edital.

11/01 a 13/01/2023 • Reabertura do prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição.

17/01/2023 • Divulgação do resultado preliminar do requerimento de isenção do pagamento

da taxa de inscrição.

24/01/2023 • Divulgação do resultado final do requerimento de isenção do pagamento da

taxa de inscrição.

31/01/2023 • Último dia para realizar o pagamento da DUAM da taxa de inscrição.

02/02/2023 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas.

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a)

candidato(a) que realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para

concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção

diferenciada - pessoa com deficiência.

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação

comprobatória de ter exercido a função de jurado(a) no período entre a data de

publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das

inscrições.

08/02/2023 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas.

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a)

que realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva

de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa

com deficiência.

• Publicação do resultado final da análise da documentação comprobatória de

ter exercido a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da

Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições.

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização

de prova, no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento.

09/02/2023 • Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova

objetiva e da prova de redação.

12/02/2023 • Realização da prova objetiva e da prova de redação.

13/02/2023 • Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva.

28/02/2023 • Publicação do gabarito final da prova objetiva.

02/03/2023 
• Publicação do resultado preliminar da prova objetiva.

• Divulgação do boletim de desempenho e do cartão-resposta da prova objetiva.

http://www.institutoverbena.ufg.br/


09/03/2023 

• Publicação do resultado final da prova objetiva.

• Publicação da relação preliminar dos candidatos que terão a prova de

redação corrigida.

• Publicação da convocação preliminar para o curso de formação para o cargo

de Agente Comunitário de Saúde.

• Publicação das orientações gerais para o curso de formação para o cargo de

Agente Comunitário de Saúde.

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidato(as) convocados(as) para

a realização da prova prática.

15/03/2023 

• Publicação da relação final dos candidatos que terão a prova de redação

corrigida.

• Publicação da convocação final para o curso de formação para o cargo de

Agente Comunitário de Saúde.

• Publicação da relação final dos(as) candidato(as) convocados(as) para a

realização da prova prática.

16/03/2023 • Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova prática.

18/03 e 19/03/2023 • Realização da prova prática.

20/03 a 24/03/2023 • Realização do curso de formação.

22/03/2023 
• Publicação do resultado preliminar da prova prática.

• Divulgação do boletim de desempenho da prova prática.

24/03/2023 
• Publicação do resultado preliminar da prova de redação.

• Publicação do boletim de desempenho da prova de redação.

27/03/2023 • Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva do curso de formação.

30/03/2023 • Publicação do resultado final da prova prática.

03/04/2023 • Publicação do gabarito final da prova objetiva do curso de formação.

04/04/2023 

• Publicação do resultado final da prova de redação.

• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realizarem o

upload da prova de títulos.

• Publicação do resultado preliminar da prova objetiva do curso de formação.

05/04 e 06/04/2023 • Prazo para realizar o upload dos títulos (prova de títulos).

12/04/2023 • Publicação do resultado final da prova objetiva do curso de formação.

13/04/2023 • Publicação do resultado preliminar da prova de títulos.

20/04/2023 
• Publicação do resultado final da prova de títulos.

• Publicação da convocação para a perícia médica.

24/04 e 25/04/2023 • Realização da perícia médica.

28/04/2023 • Publicação do resultado preliminar da perícia médica.

05/05/2023 • Publicação do resultado final da perícia médica.

09/05/2023 • Publicação do resultado preliminar do concurso público.

15/05/2023 • Publicação do resultado final do concurso público.

19/05/2023 • Homologação do concurso público.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Diorama-GO, em 12 de dezembro de 2022. 

Altamiro José de Lima 

Prefeito 


