
 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS - GO 

DEMAE – 2017 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N. 01/2017 

 

 

O Diretor Presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas – DEMAE –, 

Engenheiro Milton Galvão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, em 

especial, o disposto da Lei Orgânica do Município de 1990 e alterações posteriores, Lei Complementar 

Municipal n. 019, de 12 de maio de 2017, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, torna público 

o presente Edital Complementar que: 

 

1. altera, no caput do Edital, o número de total de vagas do concurso, que passa de 224 para 233 vagas; 

 

2. altera, no Anexo II do Edital, o número de vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo, que passa 

de 6 (seis) para 9 (nove) vagas, de Agente Administrativo, que passa de 5 (cinco) para 6 (seis) vagas, de 

Almoxarife, que passa de 1 (uma) para 5 (cinco) vagas e de Encanador, que passa de 19 (dezenove) para 

20 (vinte); 

 

3. altera, no Quadro 3 do Edital, a quantidade de candidatos convocados para a Prova de Capacidade 

Física do cargo de Encanador, que passa de 120 para 140; 

 

4. retifica o Quadro 2 do Edital, detalhando as disciplinas para os cargos de Apontador e Almoxarife, 

cargos de nível médio, alterando o número de questões, o peso da prova, o valor da prova e a pontuação 

mínima da disciplina Noções de Informática; 

 

5. retifica o Anexo IV, detalhando os programas dos cargos de Auxiliar Administrativo e Secretário 

Executivo, cargos de nível fundamental incompleto, e de Apontador e Almoxarife, cargos de nível médio; 

 

6. define, no Anexo IV, o número de questões, por conteúdo da prova de Conhecimentos Específicos, 

para o cargo de Procurador Autárquico; 

 

7. retifica, no final do Edital, o agente responsável pela assinatura do Edital de abertura do certame, que 

passa a ser o Diretor Presidente do DEMAE. 

 

 

Caldas Novas, 28 de agosto de 2017. 

 

 

Milton Galvão 

Diretor Presidente do DEMAE 


