
Cargo Vagas CR Salário- base Carga horária semanal

(horas)

Requisito mínimo Ta de inscrição R$

Professor Pedagogo (PII) 10 10 2.496,78 30h Ensino Superior Completo

Licenciatura Plena em

Pedagogia

120,00

Professor Letras Inglês (PII) 1 1 2.496,78 30h Ensino Superior Completo

Diploma de Licenciatura Plena

em Letras-Língua

120,00

Monitor de Creches 7 1 1.100,00 30h Ensino Médio Curso na área

educacional.

80,00

Fiscal de Tributos II 2 2 1.100,00 40h Ensino Médio 80,00

Auxiliar Administrativo II 1 1 1.100,00 40h Ensino Médio 80,00

Motorista 2 2 R$ 1.650,00 40h Ensino Médio 80,00

Cargo (Lei nº 917 de 16/08/2000) Vagas CR Salário- base Carga horária semanal

(horas)

Requisito mínimo (Lei nº 917 de

16/08/2000)

Taxa de inscrição R$

Profissional da Educação PEII 07 21 2.496,78 30h Ensino Superior em curso de

licenciatura, de graduação plena,

com habilitações específicas em

área própria, conforme registro do

Mec, para docência no Ensino

Infantil e no Ensino Fundamental)

120,00

Cargo (Lei nº716/1994) Vagas CR Salário- base Carga horária semanal

(horas)

Requisito mínimo (Lei nº 716/1994) Taxa de inscrição R$

Monitora de Creche 07 21 1.100,00 40h 1º Grau incompleto 80,00

Fiscal de Tributos II 2 6 1.100,00 40h 2º Grau incompleto 80,00

Auxiliar Administrativo II 1 3 1.100,00 40h 1º Grau incompleto 80,00

Motorista II 2 6 R$ 1.650,00 40h 1º Grau incompleto Carteira de

Habilitação nível “C” ou “D”

80,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

PODER EXECUTIVO 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2021

Segunda Retificação do Edital de Concurso Público nº001/2021
Errata 02
 
A Prefeitura Municipal de Sanclerlândia/GO, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital de Concurso Público nº 001/2021; resolve:
 
I - Retificar o quadro do cargo, no subitem 1.1 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
 

 
Leia-se:
 

 
II - Retificar o subitem 4.2 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
4.2. Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico www.inepbrasil.com.br, a partir das 00:00 horas do dia 21/11/2021 até
as 23:59 horas do dia 10/12/2021 de que efetue o pagamento até o dia 12/12/2021 por meio de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento
do formulário eletrônico de inscrição.
 
Leia-se:
4.2. Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico www.inepbrasil.com.br, a partir das 00:00 horas do dia 01/12/2021 até
as 23:59 horas do dia 20/12/2021 de que efetue o pagamento até o dia 21/12/2021 por meio de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento
do formulário eletrônico de inscrição.
 
III - Retificar o subitem 4.10 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
4.10. O Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública - INEP BRASIL avaliará os pedidos de isenção e publicará sua
decisão no site www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br, no dia 01/12/2021.
Leia-se:
4.10. O Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública - INEP BRASIL avaliará os pedidos de isenção e publicará sua
decisão no site www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br, no dia 06/12/2021.
IV. Retificar o subitem 4.12 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
4.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar deste Concurso Público
desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 12/12/2021, conforme subitem 4.2.
Leia-se:



DATA PREVISTA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

22/10/2021 Publicação do Extrato do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado, Jornal de circulação e Placar da Prefeitura Municipal de Sanclerlândia-GO

22/10/2021 Publicação do Edital Regulamento, publicações, leis, certidões e documentos do concurso para o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – TCM – Envio para TCM

21/11/2021 a 12/12/2021 Período de inscrições

21/11/2021 a 24/11/2021 Período de Solicitação de isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2021 Prazo para envio do laudo dos candidatos PcD’s

13/12/2021 Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição

01/12/2021 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

08/11/2021 Julgamento dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição

13/12/2021 Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido

14/12/2021 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD e solicitação especialpara realização das provas

14/12/2021 Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas de todos os cargos

19/12/2021 (domingo) Realização das provas objetivas/discursivas para todos os cargos (1ª etapa)

20/12/2021 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas

23/12/2021 Divulgação dos gabaritos oficiais

28/12/2021 Julgamento de recursos contra os gabaritos oficiais

03/01/2022 Divulgação dos aprovados nas provas objetivas ( 1 ª e t a p a ) e correção das provas discursivas sendo que estes candidatos estão sujeitos ao ponto de corte, conforme

previsto no edital

10/01/2022 Relação dos candidatos aprovados na Prova de Discursiva (Redação) (2ª Etapa)

14/01/2022 Divulgação dos resultados d o s aprovados e resultados finais com classificação, de acordo com o ponto de corte previsto no edital.

20/01/2022 Julgamento dos recursos contra a lista final dos aprovados para fins de homologaçãopelo Chefe do Poder Executivo

21/01/2022 Divulgação dos aprovados para fins de homologação Chefe do Poder Executivo

4.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar deste Concurso Público
desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 21/12/2021, conforme subitem 4.2.
 
V - Retificar o subitem 4.22 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
4.22. A partir do dia 14/12/2021, o candidato deverá conferir no site www.inepbrasil.com.br, se foi deferido seu requerimento de inscrição.
Leia-se:
4.22. A partir do dia 23/12/2021, o candidato deverá conferir no site www.inepbrasil.com.br, se foi deferido seu requerimento de inscrição.
 
VI. Retificar o subitem 5.5 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
5.5. O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato, até dia 13/11/2021 - conforme cronograma - especificando que
deseja concorrer às vagas reservadas.
Leia-se:
5.5. O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato, até dia 22/12/2021 - conforme cronograma - especificando que
deseja concorrer às vagas reservadas.
 
VII - Retificar o subitem 7.1 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
7.1. A Prova Objetiva e a Prova Discursiva (Redação) serão realizadas no dia 19/12/2021 no Município de Sanclerlândia-GO, em locais e horários que
serão divulgados na data de 14/12/2021, no site www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br
Leia-se:
7.1 A Prova Objetiva e a Prova Discursiva (Redação) serão realizadas no dia 23/01/2022 no Município de Sanclerlândia-GO, em locais e horários que
serão divulgados na data de 17/01/2022, no site www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br
 
VIII - Retificar o subitem 7.2.6 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
7.2.6. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados, conforme publicação no dia
14/12/2021.
Leia-se:
7.2.6. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados, conforme publicação no dia
17/01/2021.
 
IX. Retificar o subitem 7.2.8.1 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
7.2.8.1. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 20/12/2021, no site www.inepbrasil.com.br.
Leia-se:
7.2.8.1. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 24/01/2022, no site www.inepbrasil.com.br.
 
X. Retificar o subitem 9.1 do Edital nº 001/2021, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
9.1. O resultado final do Concurso Público será divulgado, por ordem de classificação, a partir do dia 14 de janeiro de 2022, exclusivamente, no site
www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br
Leia-se:
9.1. O resultado final do Concurso Público será divulgado, por ordem de classificação, a partir do dia 03 de fevereiro de 2022, exclusivamente, no site
www.inepbrasil.com.br, no Placar da Prefeitura de Sanclerlândia, DOM e www.sanclerlandia.go.gov.br.
 
Onde se lê:
 



25/01/2022 Publicação da Homologação e Divulgação da relação oficial do resultado do concurso.

DATA PREVISTA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

22/10/2021 Publicação do Extrato do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado, Jornal de circulação e Placar da Prefeitura Municipal de Sanclerlândia-GO

21/10/2021 Publicação do Edital Regulamento, publicações, leis, certidões e documentos do concurso para o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM

01/12/2021 a 20/12/2021 Período de inscrições

01/12/2021 a 03/12/2021 Período de Solicitação de isenção da Taxa de Inscrição

06/12/2021 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

13/12/2021 Julgamento dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição

21/12/2021 Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição

21/12/2021 Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido

22/12/2021 Prazo para envio do laudo dos candidatos PcD’s

23/12/2021 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD e solicitação especial para realização das provas

17/01/2022 Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas de todos os cargos

23/01/2022 (domingo) Realização das provas objetivas/discursivas para todos os cargos.

24/01/2022 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas

24/01/2022 Divulgação dos gabaritos oficiais

27/01/2022 Julgamento de recursos contra os gabaritos oficiais

31/01/2022 Divulgação dos aprovados nas provas objetivas (1ªetapa) e correção das provas discursivas sendo que estes candidatos estão sujeitos ao ponto de corte,

conforme previsto no edital

02/02/2022 Relação dos candidatos aprovados na Prova de Discursiva (Redação) (2ª Etapa)

03/02/2022 Divulgação dos resultados dos aprovados e resultados finais com classificação, de acordo com o ponto de corte previsto no edital.

11/02/2021 Julgamento dos recursos contra a lista final dos aprovados para fins de homologação pelo Chefe do Poder Executivo

14/02/2022 Divulgação dos aprovados para fins de homologação Chefe do Poder Executivo

15/02/2022 Publicação da Homologação e Divulgação da relação oficial do resultado do concurso.

 
Leia-se:
 

 
As demais disposições constantes do Edital para Concurso Público nº 001/2021 permanecem inalteradas.
 
Sanclerlândia-Go, aos 25 de novembro de 2021
 
DARLENA JACINTO DE MORAIS
Presidente da Comissão
 
ITAMAR LEÃO DO AMARAL
Prefeito Municiapal
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