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CONCURSO PÚBLICO N. (001/2019) 

EDITAL Nº 006 – RETIFICA ITENS DO EDITAL REGULAMENTO E DIVULGA NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE-GO, através da Comissão Especial de Concurso Público (CECP), constituída 
pelo Decreto nº 088/2019, tendo em vista o cumprimento do Despacho nº 17/2021 do TCM-GO no processo nº 
14691/2019, bem como a aprovação da Lei Municipal de nº 461/2020, aprova e torna público o presente edital para 
retificação de itens do edital regulamento e divulgar novo cronograma de execução do concurso público, da seguinte 
forma: 
 
1. Fica retificada a carga horária semanal e o salário inicial para os cargos de Engenheiro Ambiental e Engenheiro 
Civil – item 2.1 do edital regulamento, o qual passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

CARGOS / LOTAÇÃO CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIO INICIAL 

Engenheiro Ambiental 
(A critério da Administração) 

20h 4.180,00 

Engenheiro Civil 
(A critério da Administração) 

20h 4.180,00 

 
2. Ficam retificados os itens 4.21, 11.1, 11.2, 15.15, 17.12, 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8 do edital regulamento, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
4.21. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de realização das provas, 
devendo o candidato observar, rigorosamente, os editais e comunicados a serem divulgados no endereço 
eletrônico http://www.ganzaroliassessoria.com.br.  
 
11.1. As provas serão realizadas na cidade de Montividiu do Norte, Estado de Goiás, conforme datas previstas no 
cronograma de execução do concurso público – Anexo I. 
 
11.2. As provas objetivas terão duração de 3h (três) horas para todos os cargos, nos locais e horários a serem 
divulgados, no sistema eletrônico de inscrição (http://www.ganzaroliassessoria.com.br), conforme data prevista no 
cronograma de execução do concurso público – Anexo I. 
 
15.15. A apresentação dos títulos, bem como os demais documentos comprobatórios pelos candidatos far-se-á por 
meio do sistema eletrônico de inscrição (http://www.ganzaroliassessoria.com.br) > Área do Candidato > CPF e 
Senha > Anexar Documentos, onde todas as cópias devem estar devidamente autenticadas em cartório, sob pena 
de não serem pontuados. 
 
17.12. A apresentação dos títulos, bem como os demais documentos comprobatórios pelos candidatos far-se-á por 
meio do sistema eletrônico de inscrição (http://www.ganzaroliassessoria.com.br) > Área do Candidato > CPF e 
Senha > Anexar Documentos, onde todas as cópias devem estar devidamente autenticadas em cartório, sob pena 
de não serem pontuados. 
 
19.5. Para interposição de recursos administrativos, os candidatos deverão acessar o sistema eletrônico de 
inscrição (http://www.ganzaroliassessoria.com.br) > Área do Candidato > CPF e Senha > Recursos e seguir as 
instruções ali contidas. 
 
19.6. Os recursos administrativos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste regulamento ou 
enviados para endereço diferente não serão avaliados. 
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19.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, pois, recursos administrativos 
inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste regulamento e em outros editais relativos a este 
concurso público serão indeferidos. 
 
19.8. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso administrativo, tampouco haverá recurso de 
recurso. 
 
3. Fica retificado o Anexo I referente ao cronograma de execução do concurso público, o qual passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

DATAS PREVISTAS ATIVIDADES 

24/05/2021 Divulgação do plano de gerenciamento de riscos para aplicação das provas objetivas; 

24/05/2021 Divulgação dos locais e horários para aplicação das provas objetivas; 

30/05/2021 Aplicação das provas objetivas para os cargos de nível fundamental; 

31/05/2021 
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas dos cargos de nível 

fundamental; 

13/06/2021 Aplicação das provas objetivas para os cargos de nível médio e superior; 

14/06/2021 
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas dos cargos de nível médio e 

superior; 

16/07/2021 Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas para todos os cargos; 

13/08/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova de redação (somente para os cargos de 

Professor PIII – Letras e Professor PIII – Pedagogo); 

13/08/2021 
Divulgação dos locais e horários para aplicação da prova prática (Motorista de 

Veículos Pesados, Operador de Máquinas Agrícolas e Máquinas Pesadas); 

13/08/2021 Divulgação do prazo para envio dos Títulos (cargos de níveis superiores); 

30/08/2021 
Aplicação da prova prática (Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas 

Agrícolas e Máquinas Pesadas); 

31/08/2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova prática (Motorista de Veículos Pesados, 

Operador de Máquinas Agrícolas e Máquinas Pesadas); 

31/08/2021 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos (cargos de níveis superiores); 

10/09/2021 

Publicação do resultado final e definitivo para fins de homologação pelo Chefe do 
Poder Executivo, exceto para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias cuja homologação será após a conclusão do Curso Formação 

Inicial e Continuada; 

10/09/2021 
Divulgação dos locais e horários para realização do Curso de Formação Inicial e 
Continuada (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias). 

30/09/2021 
Publicação do resultado final para fins de homologação pelo Chefe do Poder 

Executivo para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate ás 
Endemias. 

 
4. O presente edital será publicado no Placar da Prefeitura, Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE), Jornal de 
Grande Circulação e nos sites http://www.ganzaroliassessoria.com.br e http://www.montividiudonorte.go.gov.br 
para conhecimento dos interessados. 
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Montividiu do Norte, 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
MÔNICA MARIA DA SILVA PEDRO GONÇALVES 

Presidente CECP 
 
 

MARIA JOSÉ DE JESUS NUNES 
Membro CECP 

ADRIANE MARCIA RODRIGUES DO 
VALE 

Membro CECP 

SANDRA QUINTINO MOREIRA 
Membro CECP 
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