CONCURSO PÚBLICO Nº 01/20
EDITAL 06 – REABRE E ESTABELECE NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CERTAME
O MUNICÍPIO DE VARJÃO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, designada pelo
Decreto n. n. 102/19, com alterações do decreto nº 097/2020, torna publico a REABERTURA DO
CONCURSO, estabelece novo CRONOGRAMA de atividades e retifica itens do Edital Regulamento, da
seguinte forma:
1. Fica revogada a suspensão provisória do concurso público do município de Varjão e retificados os itens
9.1, 10.1, 11.2, 13.11, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.4.1 16.7 do Edital Regulamento, os quais passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“9.1 As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas, preferencialmente, no dia 22/11/20 (domingo). Caso
seja necessário, em razão da quantidade de candidatos participantes, as provas objetivas serão também aplicadas no dia
21/11/20 (sábado), conforme dispuser o edital de divulgação dos locais e horários das provas que será publicado no
placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e www.varjao.go.gov.br.
10.1 Os candidatos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS e OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS serão submetidos a prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada dia 20/12/20
(Domingo), conforme no Anexo II do cronograma de atividades do certame.
11.2 A prova será realizada no dia 20/12/20 (Domingo), conforme previsto Anexo II do cronograma de atividades do
concurso.
13.11 Os documentos dos títulos poderão ser enviados pelos correios via SEDEX para o endereço do ITAME, situado
na Rua 94-A, n. 100, quadra F-18, lote 15, Cep 74.083-070, Setor Sul, Goiânia-GO, desde que a correspondência seja
entregue impreterivelmente, até dia 15/01/21 (sexta-feira), não sendo avaliados os documentos entregues após este
prazo.
16.1 São cabíveis recursos para impugnação do edital, indeferimento do pedido de isenção da taxa, edital de
homologação, gabaritos preliminares, realização das provas, resultados e classificação final ou quaisquer outras
decisões do certame.
16.2 Os recursos poderão ser apresentados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia seguinte à
data de publicação, endereçados ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO – CECP.
16.3 Os recursos deverão ser apresentados em forma de arquivo eletrônico enviado pelo site www.itame.com.br. O
candidato deverá acessar a área do candidato, efetuar o login e clicar no botão “Meus Recursos”, no horário das 9:00
horas do primeiro dia até as 18:00 horas do último dia do prazo recursal, de forma ininterrupta, não sendo aceito
recurso por outra via ou meio.
16.4 Os arquivos eletrônicos do recurso deverão observar o tamanho máximo de até 1 MB (1024 KB) para cada arquivo
com extensão JPG, JPEG, PNG ou PDF.
16.4.1 Para envio do recurso citado no item anterior o candidato deverá preencher, obrigatoriamente, o campo
específico para apresentar as justificativas e os fundamentos, bem como informar a bibliografia ou fonte da pesquisa
utilizada na elaboração do recurso.
16.7 O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.”

2. Fica retificado o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, previsto no Anexo I do Edital Regulamento, o qual passa
a vigorar com as seguintes alterações:
DATA PREVISTA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

13/10/20

Reabertura do certame

16/11/20

Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas de todos os cargos

22/11/20

Realização das provas objetivas para todos os cargos (1ª etapa) OBS: em razão da quantidade
de inscritos as provas objetivas poderão ser realizadas também no dia 21/11/20 (sábado) – conf. item 9.1

24/11/20

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas

04/12/20

Julgamento de recursos contra os gabaritos preliminares
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08/12/20

Divulgação dos aprovados nas provas objetivas de acordo com ponto de corte (1ª etapa)

15/12/20

Julgamento de recursos contra os resultados das provas objetivas, convocação e divulgação dos
locais e horários para realização das provas práticas e prova de aptidão física

20/12/20
05/01/21
12/01/21
15/01/21
21/01/21
29/01/21

Realização das provas práticas para OPERADOR DE MÁQUINAS e prova de aptidão física
Divulgação dos candidatos aprovados nas provas práticas, nas provas de aptidão física e na
prova de redação
Julgamento dos recursos contra os resultados das provas práticas, aptidão física e prova de
redação.
Protocolo de documentos da prova de títulos para PROFESSOR (3ª etapa)
Divulgação dos resultados da prova de títulos e classificação final dos aprovados, de acordo
com o ponto de corte previsto no item 2.1 deste edital
Julgamento dos recursos contra os resultados da prova de títulos e contra a lista final dos
aprovados para fins de homologação pelo Chefe do Poder Executivo

3. Fica retificado o item 16.12 do Edital Regulamento, no sentido de excluir o exame de “Colpocitologia
Oncótica Parasitária”e Mamografia como requisito de investidura dos cargos.
4. O presente edital e suas alterações serão publicadas no placar da prefeitura, no Diário Oficial do Estado,
jornal de grande circulação e nos sites www.itame.com.br e www.varjao.go.gov.br.
Varjão, aos 13 de outubro de 2020.
SUELY RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ADRIANA ALVES DE SOUZA
Secretária
DORISMAR PEREIRA DE FARIA JUNIOR
Membro
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