RETIFICAÇÃO N° 01 AO EDITAL N° 002/2015
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA (GO) PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DA
SAÚDE – ACS E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE EDITAL INFORMATIVO
002/2015.

ONDE SE LÊ
5.2.9. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao
fixado ou em duplicidade. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo
Seletivo Público não se realizar.

LEIA - SE
5.2.9. A devolução da importância paga somente ocorrerá para os seguintes casos: VALOR
SUPERIOR AO FIXADO PARA PAGAMENTO, PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE E SE
O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO NÃO SE REALIZAR.

ONDE SE LÊ
5.1.2. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cíveis.
LEIA - SE
5.1.2. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição são de
inteira responsabilidade do candidato, dando-lhe o direito de defesa através de recurso.

ONDE SE LÊ
5.1.6. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo a Prefeitura de Maurilândia e a SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS
LTDA excluir do Processo Seletivo Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente
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LEIA – SE
5.1.6. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, isentando a Prefeitura de Maurilândia e a SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS
LTDA de qualquer ato que venha a ocorrer posteriormente, dando ao candidato amplo direito de
defesa através de recurso.

ONDE SE LÊ
14.5. O resultado final deste Processo Seletivo será publicado na íntegra no site da SIGMA
CONSULTORIA E PESQUISAS (www.sigmapesquisas.br).
LEIA – SE
14.9 O resultado final deste Processo Seletivo será publicado na íntegra no site da Prefeitura
Municipal de Maurilândia (www.maurilandia.go.gov.br/), no site da SIGMA CONSULTORIA
E PESQUISAS (www.sigmapesquisas.br), em um jornal de grande circulação e no Diário
Oficial do Estado de Goiás.

ONDE SE LÊ
14.6. O candidato não aprovado será excluído do Processo Seletivo e não constará da lista de
classificação Final
LEIA – SE
14.10. A homologação dos candidatos aprovado no Processo Seletivo Público, serão publicados
no Mural de avisos e no site da Prefeitura Municipal de Maurilândia
(www.maurilandia.go.gov.br/).
14.11. Todos os candidatos inscritos no processo seletivo que participarem do certame, terão
seu nome publicado no resultado final.

LEIA-SE
5.5.1. A isenção deverá ser solicitada mediante a inscrição do candidato, disponível por meio do
site, www.sigmapesquisas.com.br, sendo que constará no final do preenchimento dos dados o
ícone para esta condição;

5.5.1.1. O formulário de pedido de isenção deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de
Maurilândia-GO, no período de 18 a 22 de março nos seguintes horários: das 8:00h às 11:00h e
das 13:00h às 17:00h;

5.5.1.2.O candidato que que não tiver sua isenção deferida, poderá emitir o boleto de inscrição
até às 11:59h do dia 27 de março de 2015, e efetuar o pagamento no dia 28 de março de 2015;
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5.5.2. A SIGMA CONSLUTORIA E PESQUISAS consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato;

5.5.3. As informações de pedido de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato,
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra fé pública, o que acarreta sua
eliminação do concurso;

5.5.4. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos para a inscrição;

5.5.6. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via
fax ou via correio eletrônico;

5.5.7. A relação de pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico
www.sigmapesquisas.com.br, até o dia sete dias úteis após o termino das inscrições.

5.5.8. O candidato terá um dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem anterior
para contestar o indeferimento, conforme procedimentos existentes no próprio site.
Após este período, não serão aceitos pedidos de revisão.

5.5.9. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua
inscrição no concurso, acessar o site www.sigmapesquisas.com.br/cobrança, emitir o seu boleto
para pagamento até o terceiro dia útil após a divulgação da lista de indeferimentos de isenção.

5.5.10. Após 2 (dois) dias úteis do pagamento do boleto bancário o candidato deverá retirar o
seu cartão de identificação no site www.sigmapesquisas.com.br, sem o qual, acompanhado de
documento de identificação oficial com foto, o candidato não fará prova.
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ONDE SE LÊ
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DATA

Publicação do extrato do edital no diário oficial e do edital na íntegra nos sites da prefeitura e da SIGMA
CONSULTORIA E PESQUISAS

13/02/2015

Período para interpelação de recursos contra edital

16/02/2015 A
19/02/2015

Período de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

18/02/2015 A
22/02/2015

Publicação do resultado preliminar do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição
Período de apresentação de recursos sobre pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

Publicação do resultado dos recursos de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição
Período de inscrição

02/03/2015
03/03/2015 A
04/03/2015
11/03/2015
13/03/2015 A
27/03/2015

Publicação das inscrições homologadas

05/04/2015

Aplicação das provas objetivas

26/04/2015

Publicação do gabarito preliminar das provas objetivas

28/04/2015

Período para apresentação de recursos contra gabarito preliminar das provas objetivas

28/04/2015 A
30/04/2015

Publicação do resultado dos recursos contra gabarito preliminar

05/05/2015

Publicação do gabarito oficial final das provas objetivas.

06/05/2015

Publicação do relatório de classificação das provas objetivas

20/05/2015

Convocação dos candidatos habilitados ao curso Introdutório de formação do cargo de Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate as Endemias

21/05/2015

Matrícula para o curso Introdutório de formação do cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Combate as Endemias

25/05/2015 A
28/05/2015

Curso Introdutório de formação do cargo de Agente Comunitário de Saúde

08/06/2015 A
12/06/2015

Curso Introdutório de formação do cargo de Agente de Combate às Endemias

08/06/2015 A
12/06/2015

Publicação do relatório final de aproveitamento no curso Introdutório de Formação Continuada para os cargos
de Agente Comunitário de Saúde

18/06/2015

Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Público e Publicação em Jornal de grande circulação

18/06/2015
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LEIA – SE
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DATA

Publicação do extrato do edital no diário oficial e do edital na íntegra nos sites da prefeitura e da
SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS

13/03/2015

Período para interpelação de recursos contra edital

16/03/2015 A
19/03/2015

Período de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

18/03/2015 A
22/03/2015

Publicação do resultado preliminar do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

26/03/2015

Período de apresentação de recursos sobre pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

26/03/2015

Publicação do resultado dos recursos de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição

27/03/2015

Período de inscrição

13/03/2015 A
27/03/2015

Publicação das inscrições homologadas

05/04/2015

Aplicação das provas objetivas

26/04/2015

Publicação do gabarito preliminar das provas objetivas

28/04/2015

Período para apresentação de recursos contra gabarito preliminar das provas objetivas

28/04/2015 A
30/04/2015

Publicação do resultado dos recursos contra gabarito preliminar

05/05/2015

Publicação do gabarito oficial final das provas objetivas.

06/05/2015

Publicação do relatório de classificação das provas objetivas

20/05/2015

Convocação dos candidatos habilitados ao curso Introdutório de formação do cargo de Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias

21/05/2015

Matrícula para o curso Introdutório de formação do cargo de Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate as Endemias

25/05/2015 A
28/05/2015

Curso Introdutório de formação do cargo de Agente Comunitário de Saúde

08/06/2015 A
12/06/2015

Curso Introdutório de formação do cargo de Agente de Combate às Endemias

08/06/2015 A
12/06/2015

Publicação do relatório final de aproveitamento no curso Introdutório de Formação Continuada
para os cargos de Agente Comunitário de Saúde

18/06/2015

Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Público e Publicação em Jornal de grande
circulação

18/06/2015
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Os demais itens do Edital permanecem inalterados

Maurilândia, 18 de março de 2015

Raimundo Francisco de Souza
Prefeito
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