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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
EDITAL N. 02/11 – REABRE INSCRIÇÕES E MODIFICA REGULAMENTO DO CONCURSO 

 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público 
- COCP, nomeada pelo Decreto n. 378/10, torna público a retificação de itens do regulamento do 
Concurso Público, com reabertura para novas inscrições, conforme previsto nas disposições deste 
edital, da seguinte forma: 
 
1. Fica retificado Edital de abertura do certame através de errata nos seguintes itens:  1) no  
quadro 1 do item 11.3, no item 12.1,  e no Anexo I, IV e V  onde se lê “OPERADOR DE MÁQUINAS” 
leia-se OPERADOR;  e 2)   no  quadro 4 do item 11.3, no item 12.1, no item 15.1, nos Anexos I,  IV  
e V  onde se lê “PROFESSOR PEDAGOGO” leia-se PROFESSOR III. 
2. Ficam reabertas as inscrições do concurso no período de 23/02/11 à 14/03/11 exclusivamente 
pela da internet nos sites www.cacu.go.gov.br e www.consultarconcursos.com.br com 
atendimento pessoal aos candidatos  na Av. Izidoro Goulart, n. 327, Centro, Caçu/GO, CEP 75.813-
000, Fone (64) 3656-6000, observado o procedimento previsto no item 4 do edital de abertura. 
4. O horário para as novas inscrições terá início as 09:00 horas do primeiro dia e término as 23:59 
horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo o candidato efetuar o pagamento da 
taxa  ou apresentar o documento comprobatório da isenção perante a Comissão Organizadora do 
certame até o primeiro dia útil após o término da inscrição, ou seja, até 15/03/2011. 
5. A listagem dos pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada em 16/03/2011  no placar 
da Prefeitura e nos sites acima mencionados. O candidato que tiver indeferido o pedido de isenção 
poderá realizar a inscrição com recolhimento da taxa e entrega do comprovante à Comissão 
Organizadora do Concurso até as 17:00 horas do dia 18/03/2011. 
5.1 A inscrição do candidato somente será concluída com o protocolo dos documentos junto à 
Comissão Organizadora do Concurso Público, impreterivelmente, nos prazos previstos no 
regulamento. 
6. Ficam prorrogadas as datas das provas  objetivas e práticas,  respectivamente,  para os dias 16 e 
17 de Abril de 2011,  nos mesmos horários previstos no edital de abertura. 
7. Ficam retificados os itens  14.3 e 14.4 relativo aos critérios de avaliação da prova de digitação 
que passa a ser os previstos nos subitens abaixo: 
7.1 A pontuação da prova de digitação será de 0 (zero) à 40 (quarenta) pontos e será de caráter 
eliminatório. Será reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinqüenta por cento) 
dos pontos. 
7.2 o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 20 (vinte) minutos no local e 
horário designado para realização da prova munido do documento de identidade  e cartão de 
inscrição. A ausência, a recusa ou a não elaboração da prova implicará na eliminação automática 
do candidato. 
7.3 A prova prática de digitação constará de cópia idêntica de texto dado a conhecer no momento 
de sua realização em microcomputadores com teclado Português Brasil, Padrão ABNT 2, 
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observada a seguinte configurações: papel A4; margem superior de 3,0cm; margem inferior de 
2,0cm; margem esquerda de 3,0cm e direita de 2,0cm; fonte Times New Roman Normal, 14pt; e 
espaçamento de linha com 1,5. Será considerada na avaliação da prova a fidelidade ao texto, 
rapidez e a correção da disposição gráfica.  
7.4 O texto que deverá ser digitado na prova conterá aproximadamente 1.200 (hum mil e 
duzentos) caracteres e o candidato terá o tempo de 10 (dez) minutos para realização da prova.  
7.5 A pontuação da prova de digitação será apurada pelo Número de Toques Líquidos (NTL) 
produzidos que serão calculados com base no Número de Toques Brutos (NTB), diminuindo-se os 
erros cometidos aplicando a fórmula NTL = NTB – (número de erros x 1), de acordo com a seguinte 
tabela: 

NTL (Número Toques Líquidos) Número de Pontos  

1.200 40 

De 1.199 a 1.100 35 

De 1.099 a 1.000 30 

De 999 a 900 25 

De 899 a 800 20 

 
7.6  Na apuração da nota será ainda considerado a perda de 0,5 (meio) ponto para cada erro  na 
configuração do texto, conforme  previsto no subitem 7.3 acima.  
7.7 Os toques brutos (TB) correspondem à totalização do número de toques dados pelo candidato, 
incluindo vírgulas, espaços, pontos e mudanças de parágrafo. 
7.8 Os erros serão observados toque a toque, comparando-se a transcrição feita pelo candidato 
com o texto original, considerando-se erro cada uma das seguintes ocorrências:  
a) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou 
acentos errados; duplicação de letras;  
b) falta de espaço entre palavras e espaço a mais entre palavras ou letras;  
c) falta ou uso indevido de maiúsculas;  
d) tabulação desigual, falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe.  
7.9 A prova de digitação será impressa com o nome do cargo e número de inscrição do candidato, 
sendo ainda gravada em mídia para fins de correção pelo examinador. 
7.10 Chegando ao local da prova os candidatos serão identificados e ficarão aguardando a 
chamada que será feita por ordem alfabética dos nomes. Após a realização da prova o candidato 
não poderá comunicar com outros candidatos que não elaboraram a prova, inclusive não poderão 
permanecer no local das provas. 
7.11  Nenhum candidato poderá acessar, em nenhuma hipótese, os laboratórios de informática, 
portando malas, mochilas, livros, apostilas e outros materiais impressos ou escritos ou qualquer 
aparelho eletrônico, mesmo que desligado.  
7.12 A COCP e a empresa responsável pela operacionalização do certame não se responsabilizam 
pela guarda de aparelhos eletrônicos ou de qualquer dos objetos indicados no subitem anterior. 
7.13 No laboratório de informática, o candidato ocupará à sua escolha um dos 
microcomputadores disponíveis.  
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7.14 O microcomputador tipo PC estará ligado e permitirá acesso apenas ao Editor de textos em 
MS/Word versão 2000 ou superior, ambiente gráfico Microsoft Windows.   
7.15 Após a acomodação de todos os candidatos, será dado prazo de 5 (cinco) minutos para 
aquecimento e reconhecimento do equipamento (monitor, teclado, mouse).  
7.16 Expirado o prazo acima referido, será dada ordem para parar o aquecimento e os Assistentes 
de laboratórios/Fiscais se certificarão da exclusão de todo trabalho produzido nesta fase.  
7.17 Após certificada a exclusão de qualquer trabalho feito no prazo de 
aquecimento/reconhecimento, será entregue a cada candidato um exemplar do texto a ser 
reproduzido. O texto deverá ser mantido virado para baixo até que seja autorizado o início.  
7.18 Após a distribuição do texto a todos os candidatos presentes e garantidas as condições 
necessárias, o examinador ou fiscal da prova autorizará o início e marcará o tempo de duração da 
prova de digitação que será de 10 (dez) minutos.  
7.19 Autorizado o início os candidatos poderão virar o texto e iniciar imediatamente a digitação,  
observando a formatação exigida.  
7.20 Não será dado nenhum aviso de tempo decorrido ou a decorrer durante a execução da prova 
de digitação.  
7.21 Ao expirar o tempo de duração da prova será dada ordem para parar a digitação e os 
candidatos deverão afastar, imediatamente, as mãos do teclado.  
7.22 Após o tempo de duração, não será permitido nenhum tipo de inclusão, alteração, edição ou 
ajuste de qualquer espécie nos trabalhos desenvolvidos.  
7.23 Os Assistentes de laboratório recolherão os textos utilizados pelos candidatos na digitação e 
coordenarão a impressão dos trabalhos, colhendo nos textos impressos o número de inscrição e a 
assinatura dos respectivos candidatos.  
7.24 Caso o candidato se esqueça ou se negue a assinar o seu texto impresso, conforme 
determinado no subitem 9.5, será lavrada Ata de Ocorrência relatando o fato e que será 
encaminhada à Comissão Examinadora do Concurso para decidir sobre a eliminação do candidato.  
7.25 Será feita somente uma impressão do trabalho que deverá ser entregue ao examinador ou 
fiscal de prova. 
7.26 Em nenhuma hipótese haverá reimpressão dos trabalhos, exceto por motivo ou falha, 
comprovadamente, de ordem técnica, a ser avaliado pelos técnicos do  laboratório e 
representante da COCP presentes no local da prova. 
7.27 Não será permitida para os candidatos a impressão do texto, cópia manuscrita fotográfica ou 
em mídia de qualquer natureza.  
7.28 Os textos digitados impressos e assinados pelos candidatos, bem como a cópia da mídia das 
provas serão acondicionados em envelope que será lacrado e encaminhado para correção.  
7.29 Os candidatos somente serão liberados após a conclusão de todo o procedimento, devendo 
permanecer no laboratório ainda que tenha terminado a prova prática antes de expirado o prazo 
de duração.  
7.30 Não será permitida comunicação entre os candidatos antes, durante ou após a realização da 
prova, sobretudo entre aqueles que já concluíram a avaliação e os que ainda se submeterão a ela.  



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU 

ESTADO DE GOIÁS 

CNPJ/MF nº. 01164292/0001-60 

 

 

7.31  Ocorrendo algum impedimento por problema de ordem técnica, da conclusão das provas e 
que venha a configurar prejuízo na realização dos trabalhos que, por via de conseqüência, 
prejudique a avaliação justa do desempenho dos candidatos poderá a COCP optar pela reexecução 
da prova no mesmo dia e local, desde que devidamente identificado e sanado o problema ou falha 
técnica, devendo tudo constar em Ata de Ocorrência lavrada e assinada por, no mínimo, 3 (três) 
candidatos presentes.  
7.32 Na hipótese de reexecução das provas, de que trata o subitem anterior, todos os candidatos 
se obrigarão a ela, desprezando-se o produto dos trabalhos da primeira execução e passando a 
valer oficialmente o produto dos trabalhos da segunda.  
7.33 A reexecução poderá ocorrer em localidade ou laboratório de informática isolado, 
permanecendo válidas as provas executadas com sucesso nas demais localidades ou laboratórios 
de informática, tendo em vista a incomunicabilidade dos candidatos durante o processo.  
8. Fica retificado o item 19.2 do edital de abertura que passa vigorar com a seguinte redação: 
“19.2 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 01 (hum) ano, contados da data 

da homologação dos resultados finais, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério 

da Administração, mediante ato do Prefeito Municipal”. 

9. Fica retificado o item 19.12 do edital que passa vigorar da seguinte forma: “19.12 A 

homologação do concurso contendo a lista dos aprovados é competência do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, devendo o ato ser publicado em jornal de circulação e no Diário Oficial do 

Estado.” 

10. Os candidatos inscritos que ficarem impossibilitados de realizar as provas em razão das 
alterações introduzidas por este edital serão restituídos da taxa de inscrição mediante 
requerimento junto à Comissão Organizadora do  Concurso Público. 
11. O extrato do presente edital será publicado jornal de circulação local e no  Diário Oficial do 
Estado, e ainda no  placar da Prefeitura Municipal e nos sites www.cacu.go.gov.br e  
www.consultarconcursos.com.br   
 
 Prefeitura Municipal de Caçu, Estado de Goiás, 15 de Fevereiro de 2011. 
 
 
 

MARLLOS DOS SANTOS GUIMARÃES 
Presidente da COCP 

 
 

Fátima Maria de Freitas Andrade     Kellen Laine Souza e Silva 
Secretária            Membro 

 
 

 


