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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/19 
EDITAL Nº 14 – DIVULGA OS RESULTADOS PRELIMINAR DAS PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA, PROVA PRÁTICA DE 
OPERADOR DE MÁQUINAS E PROVA DE REDAÇÃO (2ª ETAPA) E CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS  PARA O 
CARGO DE PROFESSOR PII – PEDAGOGIA PARA A  ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA PROVA DE TÍTULOS 
 

O MUNICÍPIO DE VARJÃO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, designada pelo 

Decreto n.102/19, torna público o resultado preliminar das provas de Aptidão Física, prova Prática de Operador de 

Máquinas e prova de Redação (2ª etapa) do concurso e CONVOCA os candidatos aprovados para o cargo de 

Professor P II - Pedagogia, para entrega dos documentos da prova de títulos (3ª etapa) do concurso, da seguinte 

forma: 

1. Ficam divulgadas as listas dos resultados das provas de Aptidão Física (2ª etapa) para os cargos de Agente de 

Vigilância (Vigilante), Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista de Manutenção, Gari, Guarda Noturno, Jardineiro, 

Pedreiro, Zelador de Cemitério e Mecânico, e Prova de Operador de Máquinas (2ª etapa) para os cargos de 

Operador de Máquinas Agrícolas e Operador de Máquinas Pesadas, conforme lista constante no ANEXO I deste 

edital. 

2. Fica divulgado por meio do ANEXO II deste edital, o resultado preliminar da PROVA DE REDAÇÃO (2ª ETAPA) do 

concurso para o cargo de Professor P II - PEDAGOGIA, ficando os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no 

item 2.1 do edital regulamento, CONVOCADOS para entrega de documentos da prova de títulos. 

3. Os documentos da prova de títulos deverão ser entregues conforme previsto nos itens 13.10 e 13.11 do Edital 

Regulamento, que assim dispõe: 

“13.10 Os títulos deverão ser protocolados no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Varjão 
situada na Praça Moisés Franco, nº 25, Centro, Varjão-GO, observado o modelo previsto no ANEXO VIII 
deste edital regulamento.    
13.11 Os documentos dos títulos poderão, ainda, 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 o dia 15/01/21 (sexta-feira), não sendo avaliados os 
documentos entregues após este prazo.” 
4. As regras da prova de títulos estão normatizadas nos itens 13.10 a 13.15 do edital regulamento e constitui 

responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos neles previstos. 

5. O espelho da prova de redação dos candidatos constantes na lista do Anexo Único encontra-se disponível para 

consulta no site www.itame.com.br >> Área do Candidato >> Painel de Controle >> Minhas Notas. 

6. O presente edital será publicado no site da organizadora www.itame.com.br, no placar e site da prefeitura 

www.varjao.go.gov.br, sendo que o extrato será ainda publicado em jornal e no Diário Oficial para conhecimento 

dos interessados. 

 
Varjão, aos 30 de dezembro de 2020. 
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