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COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO - COCP 
EDITAL N. 08/11  -  RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª. ETAPA DO CONCURSO  

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA/GO,  através da Comissão Organizadora de 
Concurso Público - COCP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto  n. -
199/10, torna público os candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª. etapa) do concurso e 
ainda: 
 
Considerando que foram examinados e decididos os  recursos relativo às provas objetivas, 
conforme divulgado pelo Edital 07/11, datado de 01/03/2011; 
 
Considerando que os candidatos aprovados nas provas objetivas  deverão realizar provas 
práticas e de aptidão física no dia 12/03/2011; 
 
Considerando que os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos à prova de 
títulos.  
 
RESOLVE:  
 
1.  Ficam aprovados nas provas objetivas (1ª. etapa)  do concurso público os candidatos 
relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital, observado o limite do triplo das vagas previstas 
no edital de abertura do certame.  
 
2. Os candidatos aos cargos sujeitos à 2ª. etapa do concurso  ficam convocados para 
realização das provas práticas, aptidão física e prova de títulos, conforme disposto neste 
edital. 
 
3. Para prova de título ficam os candidatos aos cargos de nível superior convocados para 
apresentar seus títulos até dia 16/03/2011 mediante protocolo perante a Comissão 
Organizadora do Concurso Público – COCP, observado o modelo previsto no ANEXO VII do 
Edital de abertura (Edital n. 01/10). 
 
4. Para os candidatos ao cargo de PROFESSOR  somente serão corrigidas as provas de redação 
daqueles aprovados nas provas objetivas, bem como apenas serão examinados os títulos dos 
candidatos aprovados na prova de redação, que possui caráter eliminatório. 
 
5. A prova de aptidão física para os candidatos aos cargos de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA 
ESCOLA, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
E OBRAS PÚBLICAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS,  AUXILIAR DE APOIO 
ADMINISTRATIVO/ARANTINA, AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA/ARANTINA,  AUXILIAR DE 
SERVIÇOS OPERACIONAIS/ARANTINA, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO/IPASMA será 
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realizada a partir das 7:30 horas do dia 12/03/11 no ESTÁDIO MUNICIPAL “VALDEMAR 
ROBERTO PEREIRA MARQUEZ”, situado na Av. São Felipe, n. 14, Setor Sol Nascente 
(PRÓXIMO AO CLUBE RECREATIVO.  Os candidatos da prova de aptidão física deverão 
comparecer com antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos do documento de 
identificação com foto e atestado médico.   
 
6. A entrega do Atestado Médico deverá ser feita no dia e local da aplicação da avaliação físi-
ca, devendo constar que o candidato “ESTÁ APTO PARA REALIZAR ESFORÇOS FÍSICOS”, sob 
pena de ser eliminado do certame, conforme previsto no item 13.3 do regulamento do con-
curso. 
 
7. A prova prática de volante para os candidatos aos cargos de MOTORISTA, 
MOTORISTA/ARANTINA e OPERADOR DE MÁQUINA  será realizada no dia 12/03/11, a partir 
das 7:30 horas, devendo os candidatos comparecer no prédio da GARAGEM MUNICIPAL, 
situado na Rua Campo Grande esquina com Rua Pernambuco, Setor Nova Acreúna (SAÍDA 
PARA PARAUNA) munidos de documento de identidade e Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH. 
 
8. Para os candidatos ao cargo de ARTIFICE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS será aplicada 
prova prática para avaliação dos conhecimentos e habilidades dos candidatos quanto à 
atuação como eletricista.  A prova será realizada no dia 12/03/11, a partir das 8:30 horas, 
devendo os candidatos comparecer no prédio da GARAGEM MUNICIPAL, situado na Rua 
Campo Grande esquina com Rua Pernambuco, Setor Nova Acreúna (SAÍDA PARA PARAUNA) 
munidos de documento de identidade com foto.  
 
9. A tarefa da prova prática para ARITIFICE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICA será conhecida 
pelos candidatos no momento da execução e o prazo de duração da prova será de 60 
(sessenta) minutos, sem nenhuma prorrogação. 
 
10. As chamadas para realização das provas das práticas da 2ª etapa será  pela ordem 
alfabética dos candidatos de cada cargo, respectivamente. 
 
O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação 
do certame. 
 
  Acreúna, 02 de Março de 2011. 
 

Maria Aparecida de Souza                                            
Presidente                                                                                    


