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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

EDITAL N. 02 – DISPÕE SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME E RETIFICA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA, através da COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO - CECP,  tendo em 
vista o acórdão n. 09111/15 do Tribunal de Contas dos Municípios revogando a Medida Cautelar (processo n. 
13394/15) possibilitando o prosseguimento do certame,  torna público  que inscrições serão realizadas no 
período de 07/12/15 à 31/12/15  e retifica  o cronograma do concurso previsto no concurso  Anexo I  do Edital 
Regulamento: 
 
1. Ficam retificados os subitens 4.2, 5.10, 5.11, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 12.1, 12.2 e 13.11 os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.2 O período de inscrições será de 07/12/15 à 31/12/15, com início as 10:00 horas e término as 23:59 horas do 
último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição  até o 
primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição. 
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de divulgação 
do certame até 02/02/16, podendo os interessados apresentar recurso contra a decisão.  
5.11 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão recorrer da decisão ou efetivar a 
inscrição com emissão do boleto bancário com pagamento da taxa até dia 12/02/15. 
9.1 As provas objetivas para todos os candidatos serão realizadas nos dia 05/03/16 (sábado), em horários e 
locais previamente divulgados pela Comissão Especial Fiscalizadora do Concurso Público. 
10.1 Os candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINA PESADA aprovados nas provas objetivas serão 
submetidos à prova prática que será realizada no dia 02/04/16 (sábado), em local e  horários previamente 
divulgados. 
10.2 O candidato convocado para esta prova deverá apresentar-se no local que for designado calçando sapatos 
fechados, preferencialmente botas. Os demais equipamentos ou ferramentas serão fornecidos pela Prefeitura 
Municipal. 
10.3 A prova prática terá duração de até 30 (trinta) minutos, cuja pontuação será de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos, admitindo-se notas inteiras ou com variação de 0,2 (zero vírgula dois) pontos.  
11.1 Serão submetidos à prova prática de volante os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS E MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, a qual será realizada dia 02/04/16 
(sábado), em local e horários previamente divulgados pela CECP. 
12.1 O teste de aptidão física será aplicado somente para os candidatos ao cargo de  GARI que forem aprovados 
na primeira etapa do certame.  
12.2 A prova de aptidão física para GARI será realizada no dia 02/04/16 (sábado), cujos horários e locais  serão  
previamente divulgados pela CECP. Caso não for possível a realização da prova com todos os candidatos haverá 
continuação no dia seguinte imediato. 
13.11 Os títulos deverão ser protocolados na Comissão Especial do Concurso - CECP até dia 02/04/16 (sexta-
feira), em horário de expediente, na sede da Prefeitura Municipal, através de requerimento em duas vias 
(modelo no ANEXO V) para conferência e avaliação que será feita pela CECP com suporte técnico da 
organizadora do concurso.” 
 
 
2. Fica retificado o cronograma do concurso previsto no Anexo I do Edital Regulamento, o qual passa a vigorar  
da seguinte forma: 
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DATA PREVISTA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

07/12/15 à 31/12/15 Período para inscrições  

02/02/16 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

12/02/16 Término do prazo para pagamento pelos candidatos  com pedido de isenção indeferido 

26/02/16 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PNEs 

29/02/16 Divulgação dos locais e horários para realização das provas  

05/03/16 (sábado) Realização das provas objetivas e prova de redação para PROFESSOR P-II  

07/03/16 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 

25/03/16 
Divulgação dos resultados e classificação dos aprovados nas provas objetivas de acordo com o 
ponto de corte e convocação dos candidatos para 2ª etapa do concurso 

02/04/16 

Realização da prova prática para MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE 
VEÍCULO PESADO E OPERADOR DE MÁQUINA; Realização do Teste de Aptidão Física 
para o cargo de GARI; Realização da prova de títulos através de entrega dos documentos 
perante a CECP na sede da Prefeitura; e Início do curso de formação inicial e continuada 
para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
pelo município de Aragoiânia 

22/04/16 
Divulgação dos resultados da segunda etapa e classificação final dos candidatos aprovados no 
concurso. 

29/04/16 

Entrega da relação dos aprovados ao chefe do Poder Executivo para homologação e publicação 
no Diário Oficial do Estado – DOE, exceto para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS que deverão ser homologados após a realização do 
Curso de Formação Inicial e Continuada pelo Município de Aragoiânia. 

 
 
3. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura, Jornal, Diário Oficial e sites www.itame.com.br e 
www.aragoiania.go.gov.br . 

 
 

Prefeitura de Aragoiânia, aos 26 de novembro de 2015. 

 

 

 

LARA SILVA MONTEIRO                                                MARCUS AURÉLIO COE DE OLIVEIRA 

                                Presidente da  CECP                                                                                    Secretário  

 

 

ADRIANA DE PAULA CARDOSO OLIVEIRA 

           Membro  

 
 
 

 
 


