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SEGUNDO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A Prefeitura Municipal de Corumbaíba – Goiás, através da Comissão Organizadora do Concurso Público  
Nº 001/13,  ainda em atendimento ao despacho nº 674/13,  constante nos autos nº 16.616/2013, em 
trâmite  junto  ao  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  de  Goiás–  TCM/GO  e  acatando  a  
Recomendação  Nº  003/2013,  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  através  da  Promotoria  de 
Justiça desta Comarca de Corumbaíba – GO, promove a retificação de alguns itens constantes dos  
Capítulos do Edital de Abertura, de 19 de agosto de 2013, e do Edital de Retificação, de 17 de setembro 
de 2013, ambos do Concurso Público para admissão de pessoal para o quadro efetivo do Município de 
Corumbaíba, que passam a vigorar com as seguintes redações:

QUADRO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS BÁSICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – GO

EVENTO LOCAL DATA

1) Publicação do Edital de abertura

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br, Diário Oficial do 

Estado de Goiás, Jornal CNN Notícias e Placar da 
Prefeitura Municipal de Corumbaíba – GO.

21/08/2013

2) Período  das  Inscrições  (incluindo 
requerimento  de  isenção  de  taxa  e 
requerimento de condições especiais)

PELA INTERNET, NOS SITES: 
www.itecgoias.com.br   ou   

www.corumbaiba.go.gov.br    ou
PRESENCIAL, na SEDE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

23/09  a 
07/10/2013

3) Data final para envio de Laudo Médico 
para  candidatos  portadores  de 
necessidades especiais com inscrição 
realizada pela INTERNET

Sede da Prefeitura Municipal de Corumbaíba 08/10/2013

4) Publicação  da  relação  de  candidatos 
com  Deferimento/Indeferimento 
referente ao pedido de isenção de taxa

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placard da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

09/10/2013

5) Prazo  para  recurso  do  Indeferimento 
da Isenção de Taxa

Via fac-símile, telegrama, internet, através do site 
www.corumbaiba.go.gov.br ou na Sede da 

Prefeitura Municipal de Corumbaíba

10/10  a 
11/10/2013

6) Publicação  de  decisões  sobre  os 
pedidos  de  isenções  de  Taxa  de 
inscrição

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placard da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

15/10/2013

7) Término do prazo para pagamento da 
taxa de inscrição para os pedidos de 
isenção indeferidos 

Agências do Banco do Brasil 18/10/2013

8) Publicação  da  relação  de  candidatos 
inscritos  e  Concorrência, 
Indeferimento,  Cancelamento  de 
Inscrições/Portadores  de 
Necessidades Especiais

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placard da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

28/10/2013

9) Prazo  para  recurso:  Concorrência, 
Indeferimento,  Cancelamento  e 

Via fac-símile, telegrama, internet, através do site 
www.corumbaiba.go.gov.br ou na Sede da 

29/10  a 
30/10/2013

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7000
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Necessidades Especiais Prefeitura Municipal de Corumbaíba
10) Publicação do resultado dos recursos 

de  Concorrência,  Indeferimento, 
Cancelamento  e  Necessidades 
Especiais

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

07/11/2013

11) Divulgação dos locais de prova

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

08/11/2013

12) Realização das provas objetivas 
Obs.:  com  portões  abertos  às 
12h30min  e  fechamento  dos  portões 
às 13:00 horas

CORUMBAÍBA – GO 17/11/2013

13) Publicação do gabarito preliminar das 
provas objetivas 

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

17/11/2013

14) Prazo  para  recurso  quanto  às 
questões e gabaritos das provas

Via fac-símile, telegrama, internet, através do site 
www.corumbaiba.go.gov.br ou na Sede da 

Prefeitura Municipal de Corumbaíba

18/11  a 
19/11/2013

15) Gabarito  Oficial  após  decisão  dos 
Recursos

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

25/11/2013

16) Publicação do Resultado Provisório do 
Concurso Público

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

25/11/2013

17) Convocação e Publicação do Local e 
Horário da Prova de Aptidão Física

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

25/11/2013

18) Período para entrega dos Títulos
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORUMBAÍBA
26/11  a 
29/11/2013

19) Realização da Prova de Aptidão Física 
para o cargo de Gari 

CORUMBAÍBA – GO 01/12/2013

20) Publicação da Pontuação de Títulos e 
da Prova de Aptidão Física

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

02/12/2013

21) Prazo para Recurso: Prova de Aptidão 
Física e Prova de Títulos

Via fac-símile, telegrama, internet, através do site 
www.corumbaiba.go.gov.br ou na Sede da 

Prefeitura Municipal de Corumbaíba

03/12  a 
04/12/2013

22) Publicação  dos  Resultados  Finais  e 
Classificação dos Aprovados

SITES: www.itecgoias.com.br, 
www.corumbaiba.go.gov.br  e placar da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – 
GO

06/12/2013

23) Prazo para recurso: Resultados Finais
Via fac-símile, telegrama, internet, através do site 

www.corumbaiba.go.gov.br ou na Sede da 
Prefeitura Municipal de Corumbaíba

09/12  a 
10/12/2013

24) Homologação do Concurso Público
SITES: www.itecgoias.com.br, 

www.corumbaiba.go.gov.br, Diário Oficial do 
13/12/2013
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Estado de Goiás, Jornal CNN Notícias e Placar da 
Prefeitura Municipal de Corumbaíba – GO.

CAPÍTULO III 
DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

7.   Os candidatos  que  se  declararem pessoas com deficiência  e  optarem por  inscrição  presencial, 
deverão apresentar, no ato da inscrição, laudo médico que ateste a espécie, o grau ou nível da  
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.

7.1.  A pessoa com deficiência  que optar  por  se inscrever  via  INTERNET,  após efetuar  a  inscrição, 
deverá enviar o Laudo Médico acima citado por “SEDEX” ou por carta com “AR”, no endereço da 
Prefeitura Municipal de Corumbaíba, situada à Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, CEP: 75.680-000,  
Corumbaíba  –  GO,  cuja  data  para  envio  é  até  o  dia  08/10/2013, primeiro  dia  útil  após  o 
encerramento das inscrições, conforme Cronograma (Quadro I) do Edital de Abertura.

7.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento dos 
Correios, para envio da documentação.

CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO

1.   As inscrições poderão ser feitas pela internet, através dos sites www.corumbaiba.go.gov.br 
ou www.itecgoias.com.br ou na Sede da Prefeitura Municipal de Corumbaíba – GO, situada à 
Rua  Simon Bolívar,  n.  58,  Centro,  Corumbaíba  –  GO,  no  período  de  23/09  a  07/10/2013,  
conforme previsto no Cronograma (Quadro I) do Edital de Abertura.

6.   É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento de todos os dados constantes na  
ficha de inscrição, que deverá ser impressa e assinada pelo mesmo ou por seu Procurador em caso 
de inscrição presencial na Prefeitura Municipal de Corumbaíba.

22.  Para fazer  a  inscrição presencial,  o candidato ou seu Procurador deverá se dirigir  à Sede da 
Prefeitura Municipal de Corumbaíba, durante o horário de expediente, qual seja, das 07:00 às 11:00 
horas  e  das  13:00  às  17:00  horas,  exceto  sábados,  domingos  e  feriados,  onde  serão 
disponibilizados computadores, durante o período de inscrição definido no Cronograma (Quadro I) 
para: 

d) De posse do boleto bancário, o candidato deverá dirigir-se a uma das agências do BANCO DO 
BRASIL ou qualquer outro BANCO ou ainda às AGÊNCIAS LOTÉRICAS nos respectivos horários 
de expediente e efetuar o pagamento da taxa de inscrição  até a data de vencimento prevista no 
respectivo  boleto,  que  será  a  data  de  08/10/2013,  primeiro  dia  útil  após  o  encerramento  das 
inscrições, conforme edital de abertura- item 2 do Quadro I - Cronograma de Eventos Básicos do  
Concurso Público.

23. O cadastro de inscrição presencial encerrar-se-á às 17:00 horas (Hora de Brasília) do dia previsto no 
cronograma para o término das inscrições. A partir desta hora, serão distribuídas senhas para os 
candidatos que estiverem presentes no local da inscrição para serem atendidos até a última senha, 
não importando a hora.

24.  Os candidatos que optarem por realizar a inscrição pela  INTERNET deverão efetuá-la no prazo 
previsto no Cronograma (Quadro I) do edital de abertura, durante o horário diário das 07:00 às 
22:00 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e deverão preencher a ficha de Inscrição,  
em formulário próprio e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição até a data 
de vencimento prevista no respectivo boleto, que será a data de 08/10/2013, primeiro dia útil após o 
encerramento das inscrições, e obtenção do comprovante de inscrição.

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7000
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25. A inscrição somente será efetivada mediante preenchimento da ficha de inscrição e consequente 
registro oficial de recebimento da ficha de Inscrição e posterior pagamento da taxa de inscrição ou 
deferimento do pedido de isenção de taxa, que são pessoais e intransferíveis.

26. O boleto bancário devidamente quitado será o comprovante de inscrição e deverá ser mantido 
em poder do candidato e, caso seja solicitado, ser apresentado nos locais de realização das 
provas.

35.  A Coordenação do Concurso Público decidirá sobre os deferimentos dos requerimentos de isenção,  
cabendo recurso do indeferimento da isenção da taxa, no prazo e locais previstos no Cronograma 
(Quadro I) do edital de abertura.

36.  Caso o recurso seja indeferido, o candidato deverá retirar novo boleto bancário, seja através 
da Internet, nos sites www.corumbaiba.go.gov.br ou www.itecgoias.com.br seja diretamente 
na Sede da Prefeitura Municipal de Corumbaíba, cujo vencimento terá o término previsto no 
Cronograma  do  edital  de  abertura  (18/10/2013),  para  efetuar  o  pagamento  da  taxa  de 
inscrição.

37.  Considera-se  como  boleto  bancário  devidamente  quitado  a  isenção  de  taxa  DEFERIDA,  cuja 
publicação  será  realizada  na  data  e  locais  previstos  no  Cronograma  (Quadro  I)  do  edital  de 
abertura, devendo o candidato mantê-lo em seu poder e, caso seja solicitado, ser apresentado nos 
locais  de realização das provas,  onde também constará uma lista  com a relação das isenções 
deferidas.

GRAU 

Corumbaíba, 19 de setembro de 2013.

Luciene Cruz Teixeira               Vanir Ferreira Borges do Vale               Maura Magalhães dos Santos
Presidente da Comissão                            Membro                                                     Membro
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