
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. 004 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 acrescenta 
ao Edital o subitem 3.4.1, retifica a redação dos subitens 8.2.2, 9.8. e 10.1, bem como a distribuição 
das vagas do Anexo I e, ainda, as datas do concurso que constam nos subitens relacionados a se-
guir, passando a vigorar com a seguinte redação:

2. Das Inscrições
2.3. As inscrições estarão abertas do dia 23 de fevereiro de 2011 ao dia 19 de abril de 2011. 

2.10.  Para  que a  inscrição seja efetivada, o  candidato deverá providenciar o  pagamento da 
inscrição impreterivelmente até o dia 20 de abril de 2011, independente de que esse dia seja 
feriado municipal, estadual ou federal. 

2.18. O candidato terá o período de 13 de março a 20 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 consi-
derados para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do 
candidato preenchida na Internet, não havendo alterações posteriores desses dados. 

2.19. É inteira responsabilidade do candidato ficar informado da regularidade de sua inscrição, via 
internet, no sítio www.cs.ufg.br, a partir do dia 13 de março de 2011.

2.20.  As inscrições serão homologadas,  por  meio  de  Edital,  no  dia  27 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. 

2.25. A solicitação de isenção do pagamento de inscrição, deverá ser preenchida pelo candidato, 
no período de  17 a 31 de março de 2011,  no sítio  www.cs.ufg.br, conforme instruções contidas 
nesta página, sendo necessária indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
CadÚnico e CPF. 

2.27. No dia 12 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.  

2.28. O candidato contemplado com a isenção do pagamento de inscrição deverá acessar a pági-
na www.cs.ufg.br, preencher todos os campos e enviar a solicitação de sua inscrição, conforme 
instruções contidas nesta página até o dia 19 de abril de 2011. Ao completar o preenchimento dos 
campos, o candidato deverá imprimir as informações sobre sua inscrição e o documento de isen-
ção do pagamento da inscrição. 

2.29. O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso tenha inte-
resse, poderá acessar a página www.cs.ufg.br e efetuar a inscrição até o dia 19 de abril de 2011 e 
realizar o pagamento  da inscrição até o dia 20 de abril de 2011. 

3. Das Vagas e das Condições Especiais dos Candidatos Portadores de Deficiência
3.4.1. Nos cargos em que o porcentual de 5% das vagas representar número fracionário será 
feito o arredondamento de acordo com a seguinte regra: se a casa decimal variar de 1 a 4, será 
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feito o arredondamento para baixo, conservando a parte inteira; se a casa decimal variar de 5 a 
9, será feito o arredondamento para cima, considerando a parte inteira mais 1 (um). 
3.8. O candidato que se declarar portador de deficiência deverá entregar, até o dia 20 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: 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO
Centro de Seleção/UFG Rua 226, q. 71, s/n, Setor Universitário, CEP 

74610-130, Goiânia-GO.
Das 8 às 12 horas e

das 13 às 17 horas.

3.12. O Centro de Seleção divulgará no dia  27 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 20 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  20 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  20 de abril de 2011. 

3.16. Os candidatos que optarem por concorrer como portadores de deficiência, aqueles que soli-
citarem tempo adicional e os candidatos portadores de deficiência auditiva que optarem por corre-
ção diferenciada poderão ser convocados para comparecer à Junta Médica Municipal, no período 
de 03 a 08 de maio de 2011, para realização  da perícia médica. 

3.17. O Edital de convocação para perícia médica será publicado dia 02 de maio de 2011.

 4. DDosos CCandandiidadattosos queque NNecessecessititamam dede CCondondiiçõesções EEspecspeciiaaiiss parapara FazerFazer asas PProrovvasas

4.1. O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém acidentado, operado, 
acometido por alguma doença) e necessitar de condições especiais para realização das provas de 
todas as etapas do concurso deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais disponível 
no site www.cs.ufg.br e entregá-lo, acompanhado do atestado médico original, no Centro de Sele-
ção da Universidade Federal de Goiás, Rua 226, Qd. 71, s/n, Setor Universitário, no horário de 8 às 
12 e da 13 às 17 horas, até o dia 20 de maio de 2011. 

 5. Das Provas 
 5.5.1. As Provas Objetivas e de Redação serão realizadas no dia 22 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  17  de  maio  de  2011, sendo de responsabilidade  exclusiva do 
candidato a identificação correta desse  local, bem como  o comparecimento no  horário 
determinado. 

5.6.3. A prova de Capacidade Física será realizada no período de 08 a 12 de junho de 2011 na 
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cidade de Senador Canedo ou na cidade de Goiânia. 

5.6.4. O comunicado do local de realização da Prova de Capacidade Física, contendo o endereço, 
data e horário  será divulgado no sítio  www.cs.ufg.br,  no dia  06 de junho de 2011,  sendo de 
responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  identificação  correta  desse  local,  bem  como  o 
comparecimento no horário determinado. 

5.7.3. A  Avaliação Psicológica será realizada no período de 29 de junho a 06 de julho de 2011.

5.7.4. O comunicado contendo o local, o endereço, a data e o horário  de realização da Avaliação 
Psicológica será  divulgado no sítio www.cs.ufg.br , no dia 27 de junho de 2011, sendo de respon-
sabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o comparecimen-
to no horário determinado. 

 8. Dos recursos e da vista de provas

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 1º de junho de 2011. 

8.2.2. Será facultado somente ao candidato a vista da Folha de Redação. Para este fim, deverá 
requerê-la no dia 21 de junho de 2011,  das 8 as 17 horas, no Centro de Seleção da UFG, Rua 
226, Qd. 71 s/n – Setor Universitário, Goiânia-GO.

Dos Resultados
9.2. O resultado da conferência da entrega dos laudos será divulgado dia 27 de abril de 2011 e o 
resultado da perícia médica, as respostas aos requerimentos dos candidatos que solicitarem con-
dições especiais e a relação dos candidatos portadores de deficiência auditiva que terão direito a 
Correção Diferenciada serão divulgados no dia 12 de maio de 2011. 

9.3. O gabarito preliminar da Prova Objetiva  será divulgado no dia 22 de maio de 2011, após o 
término das provas. 

9.4. O resultado da Prova Objetiva será divulgado no dia 1º de junho de 2011.

9.5. O resultado da Prova de Redação será divulgado no dia 20 de junho de 2011. 

9.6. O resultado da Prova de Capacidade Física será divulgado dia 21 de junho de 2011.

9.7. O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado dia 18 de julho de 2011.

9.8. O resultado preliminar do concurso público será divulgado no  dia 26 de julho de 2011, em or-
dem alfabética, com a respectiva classificação e as pontuações obtidas nas provas. 

9.9. O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos 
candidatos – poderá ser retirado, exclusivamente via Internet, no sítio www.cs.ufg.br, a partir do 
dia 26 de julho de 2011, pelo número do CPF fornecido na inscrição.

9.10. O Resultado Final do concurso público será divulgado até o dia 03 de agosto de 2011, no 
sítio do Centro de Seleção (  www.cs.ufg.br  )  , nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos 
candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, com a respectiva 
classificação. 

10. Da Homologação
10.1. A homologação será publicada em um jornal diário de circulação regional, no Placar da Pre-
feitura de Senador Canedo situado na sede da Prefeitura de Senador Canedo no Departamento de 
Licitações, no sítio www.senadorcanedo.go.gov.br  e no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Goiânia, 18  de março de 2011.

Túlio Sérvio Barbosa Coelho 

Prefeito Municipal de Senador Canedo
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