
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

EDITAL COMPLEMENTAR N. 003 AO EDITAL N. 001/2011

O Prefeito Municipal de Senador Canedo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em 
vista  a publicação do Edital n.001/11, torna público o presente Edital Complementar que exclui do 
Edital 001/2011 o subitem 14.1, acrescenta os subitens 2.15, 2.24 a 2.30, 7.9, 10.3 e 10.3.1 e retifica 
as datas e/ou redação dos subitens relacionados neste Edital.

Os subitens passam a vigorar com a seguinte redação:

2. Das Inscrições
2.3. As inscrições estarão abertas do dia 23 de fevereiro de 2011 ao dia 6 de abril de 2011.

2.10. Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento da inscrição 
impreterivelmente até o dia 7 de abril de 2011, independente de que esse dia seja feriado municipal, 
estadual ou federal.
2.15. O candidato poderá solicitar devolução do pagamento de inscrição, em caso de desistência, 
até 3 (três) dias antes da realização das provas.  Para tanto, deverá dirigir-se, até essa data, ao De-
partamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal  de Senador Canedo,  GO 403 Km 09, 
Conjunto Morada do Morro, Senador Canedo, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 
Após esse período, não haverá devolução da quantia paga, a título de inscrição, salvo em caso de 
cancelamento do concurso público por conveniência da Administração.  

2.18. O candidato terá o período de 1º de março a 7 de abril de 2011, para conferir se os seus dados 
pessoais, informados no ato da inscrição, estão corretos. Caso haja alguma alteração,  exceto a 
de  cargo, o candidato deverá fazê-la nesse período. Após esse prazo, serão considerados para 
fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida 
na Internet, não havendo alterações posteriores desses dados.

2.20. As inscrições serão homologadas, por meio de Edital, no dia 12 de  abril de 2011. O candidato 
poderá ter acesso à homologação de sua inscrição, no sitio www.cs.ufg.br, por meio do CPF, fornecido 
na inscrição.

2.24. Haverá isenção do pagamento de inscrição somente para os candidatos que preencherem os 
requisitos estabelecidos no Decreto n 6.593/2008, descritos a seguir:

a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
trata o Decreto n 6.135, de 26 de junho de 2007; 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

2.25. A solicitação de isenção do pagamento de inscrição, deverá ser preenchida pelo candidato, no 
período de 17 a 24 de março de 2011, no sítio www.cs.ufg.br, conforme instruções contidas nesta pági-
na, sendo necessária indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e 
CPF.

2.26. O Centro de Seleção consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das in-
formações prestadas pelo candidato. 

2.27. No dia 04 de abril  de 2011, os candidatos que solicitaram isenção poderão consultar o sítio 
www.cs.ufg.br, por meio do CPF, para verificar a situação de seu pedido de isenção do pagamento da 
inscrição.
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2.28. O candidato contemplado com a isenção do pagamento de inscrição deverá acessar a página 
www.cs.ufg.br, preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua inscrição, conforme instruções 
contidas nesta página até o dia 06 de abril de 2011. Ao completar o preenchimento dos campos, o can-
didato deverá imprimir as informações sobre sua inscrição e o documento de isenção do pagamento 
da inscrição.

2.29 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso tenha interesse, 
poderá acessar a página www.cs.ufg.br e efetuar a inscrição até o dia 06 de abril de 2011 e realizar o 
pagamento  da inscrição até o dia 7 de abril de 2011. 

2.29.1. O candidato isento deverá, ainda, preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua ins-
crição, conforme instruções contidas na página www.cs.ufg.br. 

2.29.2. Ao completar o preenchimento dos campos, o candidato deverá imprimir as informações sobre 
sua inscrição e o documento para o pagamento da inscrição.
2.30. O Centro de Seleção não se responsabilizará por eventuais prejuízos que o candidato possa 
sofrer em decorrência de informação incorreta/inválida do Número de Identificação Social, fornecido 
pelo candidato no ato da inscrição.

3. Das Vagas e das Condições Especiais dos Candidatos Portadores de Deficiência
3.4. Das vagas destinadas ao concurso público, 5% (cinco por cento) serão providas conforme previsto 
no Decreto n° 3.298 de dezembro de 1999  e suas alterações posteriores, que regulamenta a Lei 
Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadores, conforme quantitativo definido no Anexo I.

3.8. O candidato que se declarar portador de deficiência deverá entregar, até o dia 7 de abril de 2011, 
exceto sábados, domingos e feriados, pessoalmente ou por terceiro, dentro de um envelope lacrado e 
identificado, o laudo médico original a que se refere o subitem 3.9.1 e cópia legível do Documento de 
Identidade, no local e nos horários especificados a seguir.

3.12.  O  Centro  de  Seleção  divulgará  no  dia  12  de  abril  de  2011  a  relação  dos  candidatos  que 
apresentaram a documentação exigida para fins de encaminhamento à Junta Médica Municipal.

3.13. O candidato  portador de deficiência auditiva poderá ter direito de correção diferenciada da Prova 
de Redação, na qual serão adotados mecanismos flexíveis que valorizem os conteúdos semânticos 
dessa prova, de acordo com o Decreto n. 3.298  de 20 de dezembro de 1999 e Decreto n. 5.626 de 22 
de  dezembro  de  2005.  Para  isso,  deverá  declarar  no  ato  da  inscrição  a  opção  por  correção 
diferenciada  e entregar ou enviar o Laudo Médico, conforme o disposto no subitem 3.9.1 e no  local 
especificado no subitem 3.8 e 3.8.1 até o  dia 7 de abril de 2011, exceto sábados, domingos e feriados.

3.14.  O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para fazer as provas, 
conforme previsto no Decreto Federal  n°  3.298 de dezembro de 1999, deverá declarar no ato 
da inscrição essa opção e entregar ou enviar o Laudo Médico, conforme o disposto no subitem 3.9.1, no 
local especificado no subitem 3.8 ou na forma estabelecida no subitem 3.8.1, até  o  dia  7 de abril de 
2011

3.15. O candidato portador de deficiência que desejar outra condição especial para realizar as 
provas que não seja as estabelecidas nos subitens 3.13 e 3.14 poderá entregar um atestado ou 
relatório médico realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições até o dia  7 de 
abril de 2011. 

3.16.  Os  candidatos  que  optarem  por  concorrer  como  portadores  de  deficiência,  aqueles  que 
solicitarem  tempo  adicional  e  os  candidatos  portadores  de  deficiência  auditiva  que  optarem  por 
correção diferenciada poderão ser convocados para comparecer à Junta Médica Municipal, no período 
de 18 a 20 de abril de 2011, para realização  da perícia médica. 

3.17. O Edital de convocação para perícia médica será publicado dia 15 de abril de 2011.

5. Das Provas
5.5.1.  As  Provas Objetivas e de Redação  serão  realizadas no dia 1º  de maio de 2011  e terão a 
duração de 5 horas para todos os cargos que oferecem Prova de Redação e de 4 horas para os 
demais  cargos.

5.5.3. Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no sítio 



www.cs.ufg.br, no dia 26 de abril  de 2011, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta desse local, bem como o comparecimento no horário determinado.

7. Dos Critérios de Avaliação, da Classificação e da Nota Final
7.9. Os primeiros classificados de cada cargo ocuparão as vagas destinadas à ampla concorrência e 
portador de ampla concorrência, na sequência, os outros candidatos classificados ocuparão as va-
gas do cadastro de reserva e portador de cadastro de reserva.

8. Dos recursos e da vista de provas
8.1.1. O candidato poderá interpor recurso, junto ao Centro de Seleção, contra: o Edital do concurso, o 
resultado do requerimento de condições especiais, o resultado da correção diferenciada, o resultado 
da análise da documentação de portador de deficiência, o resultado da perícia médica, o gabarito preli-
minar da Prova Objetiva, o resultado preliminar da Prova Objetiva, o resultado preliminar da Prova de 
Redação, o resultado preliminar da Prova de Capacidade Física, o resultado preliminar da Avaliação 
Psicológica e o resultado preliminar do concurso. 

8.2.1. O  cartão-resposta  dos  candidatos  que  realizaram  a  Prova  Objetiva  estará  acessível, 
exclusivamente  ao candidato,  via  Internet,  no  sítio  www.cs.ufg.br ,  pelo  número do  CPF e senha 
fornecidos na inscrição, a partir do dia 10 de maio de 2011.

9. Dos Resultados
9.2. O resultado da conferência da entrega dos laudos, o resultado da perícia médica, as respostas 
aos requerimentos dos candidatos que solicitarem condições especiais e a relação dos candidatos 
portadores de deficiência auditiva que terão direito a Correção Diferenciada serão divulgados no dia 25 
de abril de 2011. 

9.3. O gabarito preliminar da Prova Objetiva  será divulgado no dia 1º de maio de 2011, após o térmi-
no das provas. 

9.4. O resultado da Prova Objetiva será divulgado no dia 10 de maio de 2011.

10. Da Homologação
10.1. A homologação será publicada em um jornal diário de circulação regional, no Placar da Prefeitu-
ra de Senador Canedo situado na sede da Prefeitura de Senador Canedo no Departamento de Licita-
ções, no sito www.senadorcanedo.go.gov.br  e no Diário Oficial do Estado de Goiás, no dia 30 de junho 
de 2011.

10.3. Serão nomeados, primeiramente, os candidatos aprovados dentro dos limites das vagas defini-
das para ampla concorrência e ampla concorrência para portadores de deficiência. 

10.3.1. Os candidatos que ocuparem as vagas destinadas ao cadastro de reserva serão nomeados 
de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Senador Canedo.

14. Das Disposições Gerais
14.2. O prazo de validade do concurso público será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma úni-
ca vez por igual período.

Fica acrescido ao Programa da prova de Conhecimentos Específicos do cargo de  Fiscal do 
Meio Ambiente – Anexo IV, a Lei n. 765/01.

 
Os demais itens e subitens do edital e os programas das provas permanecem inalterados.

Goiânia, 15 de março de 2011.

Túlio Sérvio Barbosa Coelho
Prefeito Municipal de Senador Canedo
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