
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. 005 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 retifica os 
subitens 9.8, 9.9 e 9.10, passando a vigorar com a seguinte redação:

9. Dos Resultados
9.8 O resultado preliminar do concurso público para os candidatos ao cargo de Profissional da 
Educação I (todas as áreas) será divulgado no dia 1º de julho de 2011 e para os demais cargos no 
dia 26 de julho de 2011, em ordem alfabética, com a respectiva classificação e as pontuações ob-
tidas nas provas. 

9.9.O Boletim de Desempenho – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos – 
poderá ser retirado, exclusivamente via Internet, pelo número do CPF fornecido na inscrição, no 
sítio www.cs.ufg.br, nas seguintes datas: a partir do dia 1º de julho de 2011, para os candida-
tos ao cargo de Profissional da Educação I (todas as áreas) e a partir do dia 26 de julho de 
2011 para os candidatos aos demais cargos.  

9.10. O Resultado Final do concurso público para os candidatos ao cargo de Profissional da 
Educação I será divulgado até o dia 8 de julho de 2011 e para os demais cargos no 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 fi-
nal, com a respectiva classificação. 

Goiânia, 28 de junho de 2011.

Túlio Sérvio Barbosa Coelho

 Prefeito Municipal de Senador Canedo
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