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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2/2019 - ASP-DGAP, DE 6 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei Estadual no 20.491/2019, considerando a autorização governamental constante no Processo nº 201800005012924, e tendo em vista o que consta
no art. 37, inc. II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Estadual no 19.587/2017, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 1/2019 ASP-DGAP, de 24 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial/GO em 24 de julho de 2019, conforme a seguir.
1 INCLUIR no subitem 6.1 a alínea “c”, com a seguinte redação: c) o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal no 6.135/2007.”
2 EXCLUIR no subitem 19.1 a alínea “d”.
3 ALTERAR a redação do subitem 19.2, que passa a ser a seguinte: “19.2 Para fazerem jus aos critérios de desempate relativos às alíneas “e” e “f”,
os candidatos interessados deverão encaminhar para a CAC-IADES (ver item 22) a documentação comprobatória até o último dia de inscrições.”
4 ALTERAR a redação do subitem 22.3, que passa a ser a seguinte: “22.3 O candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar fatos
ocorridos referentes ao concurso público na CAC-IADES por meio do telefone (61) 3574.7200, mensagens eletrônicas para o e-mail cac@iades.com.br
ou via mensagem de WhatsApp por meio dos telefones: (62) 99209.1558 e (62) 99261.9973”.
BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
Secretário de Estado de Administração
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