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Há vagas para setores de educação, saúde,
assistência social e infraestrutura em cargos
de nível fundamental, médio e superior.
Salários variam entre R$ 1.212 e R$ 3.452.
Inscrições devem ser feitas no site do Centro
de Seleção da Universidade Federal de Goiás
�UFG�� cs.ufg.br. “Reforçaremos nosso time de
colaboradores para assegurar mais agilidade e
qualidade dos serviços oferecidos à
população”, afirma prefeito Rogério Cruz

Inscrições para o concurso da Prefeitura de Goiânia podem ser realizadas até sexta-
feira �29/04�, pelo site cs.ufg.br: há vagas para setores de educação, saúde,

assistência social e infraestrutura em cargos de nível fundamental, médio e superior,
com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 3.452 / Foto: Secom
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Interessados em concorrer a uma das vagas do concurso da

Prefeitura de Goiânia têm até a próxima sexta-feira �29/04�

para se inscrever pelo site do Centro de Seleções da

Universidade Federal de Goiás (cs.ufg.br). Candidatos

devem escolher uma das áreas da educação, infraestrutura,

saúde ou assistência social.

Ao todo, são 1.376 vagas para níveis fundamental, médio e

superior, com valores da inscrição de R$ 60, R$ 80 e R$ 120,

respectivamente. Salários variam de R$ 1.212 a R$ 3.452. As

provas estão previstas para os finais de semana, entre os

meses de maio e junho deste ano.

O prefeito Rogério Cruz ressalta a necessidade da

contratação de novos servidores. “Estamos entusiasmados

com a possibilidade de reforçar nosso time de

colaboradores e, dessa forma, assegurar mais agilidade e

qualidade dos serviços oferecidos à população”, afirma.

Vagas

Na saúde, serão 211 vagas para médicos em diferentes

áreas, 69 enfermeiros, 64 agentes comunitários de saúde;

58 auxiliares de saúde, sendo 30 para auxiliar de

enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar

em saúde bucal; 50 agentes de combate às endemias, 23

dentistas e 133 técnicos de saúde, sendo 87 para técnico de

enfermagem, 02 para técnico de enfermagem do trabalho,

10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico

de radiologia, 10 para técnico de laboratório e 04 para

técnico em necrópsia.

Há, também, 06 vagas para arteterapeuta, biólogo �01�,

biomédico �05� e enfermeiro intensivista �01�, além de duas

para profissional de educação física.

Na educação, serão 194 vagas de professor em várias

disciplinas, 200 de auxiliar de atividades educativas e 100

de agentes de apoio educacional.

Na área de assistência social, serão 62 vagas para analista

em assuntos sociais, sendo 25 para assistentes sociais, 12

para pedagogos e 25 para psicólogos. Para analista em

cultura e desporto, serão 45 vagas destinadas a

profissionais de educação física. Também há outras 45

oportunidades para educador social.

Para infraestrutura, nos cargos de analista em obras e

urbanismo, são 07 vagas para arquiteto, 29 (engenheiro

civil), 02 (engenheiro eletricista), 01 (tecnólogo em

construção de edifícios) e 01 (tecnólogo em construção de

vias terrestres).

Serviço

Assunto: Prazo para inscrições no concurso da Prefeitura

de Goiânia termina na sexta �29/04�
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Política de Cookies, Privacidade e Termos de Uso.
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Onde: www.cs.ufg.br

Valores das inscrições: R$ 60, R$ 80 e R$ 120 para níveis

fundamental, médio e superior, respectivamente

Confira o edital aqui:

Secretaria Municipal de Administração �Semad) –

Prefeitura de Goiânia
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