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EDITAL COMPLEMENTAR  Nº 01/2023 

 

 

A Prefeitura Municipal de Goiatuba-GO, por meio do seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Alves Vieira, no uso 
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura e em conformidade com a 
Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e as demais legislações pertinentes, torna público o presente 
Edital Complementar com as seguintes alterações. 
 

 

1. Retifica o Quadro 2 e o Quadro 9 do Edital de Abertura, incluindo o cargo de Professor de Educação Física.  

 

2. Retifica o subitem 8.1.1 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

8.1.1 A Prova de Redação representa a 2ª (segunda) Etapa do concurso para os cargos de Professor e Professor – 

Marcianópolis e será realizada juntamente com a Prova Objetiva. 

 

Leia-se: 

8.1.1 A Prova de Redação representa a 2ª (segunda) Etapa do concurso para os cargos de Professor, Professor – 

Marcianópolis e Professor de Educação Física e será realizada juntamente com a Prova Objetiva.  

 

3. Retifica o subitem 10.1 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

10.1 A Prova de Títulos representa a 3ª (terceira) Etapa do concurso para os cargos de Professor e Professor – 

Marcianópolis. 

 

Leia-se: 

10.1 A Prova de Títulos representa a 3ª (terceira) Etapa do concurso para os cargos de Professor, Professor – 

Marcianópolis e Professor de Educação Física. 

 

 

4. Retifica o subitem 11.6 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

11.6 O(A) candidato(a) convocado(a) deverá entrar no link no 1º (primeiro) dia do Curso de Formação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, no respectivo local de realização. 

 

Leia-se: 

11.6 O(A) candidato(a) convocado(a) deverá entrar no link no 1º (primeiro) dia do Curso de Formação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. 

 

5. Retifica o subitem 11.8 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

11.8 Será aprovado(a) no Curso de Formação o(a) candidato(a) que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) 

pontos, em escala de notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  
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Leia-se: 

11.8 Será aprovado(a) no Curso de Formação o(a) candidato(a) que tiver frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento). 

 

6. Exclui os subitens 11.9 e 11.14  do Edital de Abertura, e remumera os subitens seguintes, do 11.9 até 11.13. 

 

7. Retifica o subitem 12.6 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

12.6 Da pontuação do Curso de Formação 

12.6.1 A pontuação do Curso de Formação levará em consideração a correção das questões da Prova Objetiva do 

curso. 

12.6.2 O Curso de Formação é eliminatório, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não obtiver 

média igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos, em escala de notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento). 

12.6.3 Os resultados preliminar e final do Curso de Formação serão divulgados por cargo e por ordem alfabética, 

nas datas previstas no Cronograma (Anexo I). 

 

Leia-se: 

12.6 Da pontuação do Curso de Formação 

12.6.1 O Curso de Formação é eliminatório, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não tiver 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

12.6.2 Os resultados preliminar e final do Curso de Formação serão divulgados por cargo e por ordem alfabética, 

nas datas previstas no Cronograma (Anexo I). 

 

8. Retifica o subitem 12.7.7 do Edital de Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

12.7.7  Para os cargos de Professor e Professor – Marcianópolis, os(as) candidatos(as) serão classificados(as) em 

ordem decrescente do total de pontos obtidos na Prova Objetiva, na Prova de Redação e na Prova de Títulos.  

 

Leia-se: 

12.7.7  Para os cargos de Professor, Professor – Marcianópolis e Professor de Educação Física, os(as) candidatos(as) 

serão classificados(as) em ordem decrescente do total de pontos obtidos na Prova Objetiva, na Prova de Redação e 

na Prova de Títulos. 

 

9. Retifica no Cronograma (Anexo I) as seguintes datas, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

DATA EVENTO 

29/03 a 28/04/2023 

• 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 - pessoa 
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DATA EVENTO 

com deficiência.  

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

• 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. 

29/03 a 31/03/2023 • Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

06/04/2023 
• Divulgação do resultado preliminar do requerimento de isenção do pagamento da taxa 

de inscrição. 

14/04/2023 
• Divulgação do resultado final do requerimento de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

28/04/2023 • Último dia para realizar o pagamento da DUAM da taxa de inscrição. 

09/05/2023 

• 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.   

16/05/2023 

• 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. 

18/05/2023 
• Divulgação do comunicado que informa o local de realização das provas objetiva, 

discursiva e redação. 

 

Leia-se: 

DATA EVENTO 

17/02/2023 • Publicação do Edital e dos Anexos. 

11/04 a 10/05/2023 

• 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 - pessoa 
com deficiência.  

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

• 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 
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DATA EVENTO 

e a data de término das inscrições. 

11/04 a 13/04/2023 • Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

18/04/2023 
• Divulgação do resultado preliminar do requerimento de isenção do pagamento da taxa 

de inscrição. 

26/04/2023 
• Divulgação do resultado final do requerimento de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

10/05/2023 • Último dia para realizar o pagamento da DUAM da taxa de inscrição.  

12/05/2023 

• 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.   

18/05/2023 

• 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.  

• Divulgação do comunicado que informa o local de realização das provas objetiva, 
discursiva e redação. 

 

10. Retifica no Cronograma (Anexo I) as seguintes datas, que passa a vigorar com a seguinte redação : 

 

Onde se lê: 

DATA EVENTO 

26/06/2023 • Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva do curso de formação.  

27/06/2023 

• Publicação do resultado final da Perícia Médica, para os cargos Auxiliar de Serviços 

Gerais, Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, 

Jardineiro, Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, 

Agente Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo 

- FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal 

Municipal, Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, 

Eletricista. 

28/06/2023 

• Publicação do resultado preliminar do concurso, para os cargos Auxiliar de Serviços 

Gerais, Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, 

Jardineiro, Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, 

Agente Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo 

- FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal 

Municipal, Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, 
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DATA EVENTO 

Eletricista. 

29/06/2023 
• Publicação do resultado preliminar da prova prática. 

• Divulgação do boletim de desempenho da prova prática. 

30/06/2023 

• Publicação do resultado preliminar da prova de redação. 

• Publicação do boletim de desempenho da prova de redação.  

• Publicação do resultado preliminar da prova discursiva. 

• Publicação do boletim de desempenho da prova discursiva.  

03/07/2023 • Publicação do gabarito final da prova objetiva do curso de formação.  

04/07/2023 

• Publicação do resultado final do concurso para os cargos Auxiliar de Serviços Gerais, 

Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, 

Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, Agente 

Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo - 
FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal Municipal, 

Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Eletricista. 

05/07/2023 
• Publicação do resultado preliminar do Curso de Formação. 

• Publicação do resultado final da prova prática. 

 

Leia-se:  

DATA EVENTO 

27/06/2023 

• Publicação do resultado final da Perícia Médica, para os cargos Auxiliar de Serviços 

Gerais, Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, 
Jardineiro, Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, 

Agente Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo 

- FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal 

Municipal, Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, 

Eletricista. 

28/06/2023 

• Publicação do resultado preliminar do concurso, para os cargos Auxiliar de Serviços 

Gerais, Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, 

Jardineiro, Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, 
Agente Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo 

- FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal 

Municipal, Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, 

Eletricista. 

• Publicação do resultado preliminar dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no curso de 
formação. 

29/06/2023 
• Publicação do resultado preliminar da prova prática. 

• Divulgação do boletim de desempenho da prova prática. 

30/06/2023 

• Publicação do resultado preliminar da prova de redação. 

• Publicação do boletim de desempenho da prova de redação.  

• Publicação do resultado preliminar da prova discursiva. 

• Publicação do boletim de desempenho da prova discursiva.  

04/07/2023 
• Publicação do resultado final do concurso para os cargos Auxiliar de Serviços Gerais, 

Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, 

Merendeira, Operador da Vaca Mecânica, Vigilante, Maqueiro, Agente 
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Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo - 

FESG, Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG, Cuidador, Fiscal Municipal, 

Recreador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Eletricista.  

05/07/2023 

• Publicação do resultado final dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no curso de 
formação. 

• Publicação do resultado final da prova prática. 

 

11. Inclui no Cronograma (Anexo I), o cargo de Professor de Educação Física. 

 

12. Inclui no Quadro de Vagas (Anexo II), o cargo de Professor de Educação Física (com 07 vagas imediatas mais 

21 vagas no cadastro de reserva) e a descrição das atribuições do cargo. 

 

13. Acrescenta no Quadro de Vagas (Anexo II), vagas para o cargo de Recreador, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: 

Cargo 

VAGAS Carga 

Horária 

Semanal  

Salário Escolaridade e outros Requisito(s) 
AC PcD Total CR 

RECREADOR 19 0 19 57 36 horas R$ 1.364,21 Ensino Médio Completo 

TOTAL 115 11 126 378 

 

Leia-se: 

Cargo 

VAGAS Carga 

Horária 

Semanal  

Salário Escolaridade e outros Requisito(s) 
AC PcD Total CR 

RECREADOR 29 1 30 90 36 horas R$ 1.364,21 Ensino Médio Completo 

TOTAL 125 12 137 411 

 

14.  Altera no Quadro de Vagas (Anexo II), a carga horária semanal do cargo de Fisioterapeuta, que passa de 40h 

para 30h. 

 

15.   Inclui no Conteúdo Programático (Anexo IV), em “Conhecimentos sobre Educação”, o cargo de Professor de 

Educação Física. 

 

16.   Inclui no Conteúdo Programático (Anexo IV), os conhecimentos específicos do cargo de Professor de 

Educação Física. 

 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

Goiatuba, 08 de março de 2023. 

 

 

José Alves Vieira 
Prefeito 


