
                                                                                     

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL N. 07/11 – DIVULGA  RELAÇÃO DOS APROVADOS NA 1ª ETAPA DO CONCURSO E PRORROGA 

A DATA DAS PROVAS DA 2ª ETAPA 
 

  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - 
COCP, nomeada pelo Decreto n. 128/11, torna público o seguinte: 
 
Considerando que os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de MOTORISTA, MONITORA DO 
CENTRO DE ATEND. CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE SAÚDE, AUXILIAR 
DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, BRAÇAL, GARI, PEDREIRO, e COZINHEIRO serão submetidos às provas das etapas 
posteriores (práticas e teste psicológico), conforme determina  regulamento do concurso; 
 
Considerando que para realização da prova de APTIDÃO FÍSICA e PRÁTICA é obrigatória a apresentação de 
atestado médico declarando que o candidato está apto para realizar esforço físico; 
 
Considerando que os gabaritos preliminares das provas objetivas foram divulgados no dia seguinte à realização 
das provas (30/05/11), e que foram apresentados recursos nos dias 31/05/11 e 01/06/11, sendo assegurado o 
direito de ampla defesa aos candidatos; 
 
Considerando que a análise dos recursos pela banca examinadora demandou maior tempo, conforme 
publicação dos resultados dos julgamentos pela COCP através do Edital n. 06/11; 
 
Considerando que foi previsto no Anexo II do regulamento do concurso a data de 11/06/2011 para realização 
das provas  práticas e avaliação física da 2ª. etapa.  
 
Considerando a necessidade de conceder maior prazo para os candidatos providenciar o atestado médico que 
será exigido para realização das provas, bem como para a COCP elaborar os editais de convocação da 2ª. etapa; 
 
Considerando que a prorrogação da data para realização das provas possibilitará maior preparação por parte 
dos candidatos não acarretando nenhum prejuízo aos trabalhos do concurso público; 
 
RESOLVE: 
 
1.  Fica prorrogada a data para realização das provas práticas e de aptidão física da 2ª etapa para o próximo dia 
18/06/2011 (sábado)  cujos locais e horários serão previamente divulgados pela COCP.  
 

2. São aprovados na 1ª etapa do concurso, observado o limite do triplo do número de vagas e a ordem 
decrescente de pontos, os candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO  do presente edital. 

 

3. Os candidatos não aprovados dentro do limite de vagas poderão solicitar as notas do Boletim 
Individual mediante simples solicitação à COCP, bem como apresentar recurso fundamentado quanto 
aos pontos atribuídos, observado o prazo regulamentar. 
 
4. Fica retificado o Anexo II do Regulamento do concurso que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
 
 



                                                                                     

 

 EDITAL N. 01/2011 – CONCURSO PÚBLICO  
ANEXO II - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO 

 

DATAS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

08/04/11 Publicação do Extrato do Edital n. 01 para abertura do Concurso Público no Diário Oficial do Estado e  Jornal 
de circulação local 

11/04/11 Publicações do Edital de abertura no Placar da Prefeitura Municipal e nos sites da Prefeitura Municipal  
www.jussara.go.gov.br  e  www.consultarconcursos.com.br  

16/04/11 Término do Prazo de 05 dias para impugnação do Edital 

16/04/11 Protocolo do Edital para registro no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS do Estado de Goiás (Resolução 
Normativa TCM n. 007/08)  

14/04/11 a 
26/04/11 

Período dos pedidos de inscrições  

29/04/11 Divulgação dos pedidos de isenção da taxa indeferidos 

03/05/11 Prazo final para pagamento do boleto bancário pelos candidatos  que tiveram indeferidos os pedidos de 
isenção ou apresentação de recurso  

19/05/11 Publicação da homologação das inscrições deferidas  

20 e 23/05/11 Prazo para recursos contra o indeferimento de inscrição 

25/05/11 Julgamento dos recursos sobre as inscrições 

25/05/11 Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Escritas Objetivas 

29/05/11 Realização das Provas Objetivas (1ª. etapa) 

30/05/11 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas.  

31/05 e 
01/06/11 

Prazo para recursos sobre gabaritos das Provas Objetivas 

06/06/11 Julgamento dos recursos sobre os gabaritos das provas objetivas 

07/06/11 Divulgação da relação dos aprovados com as notas da 1ª etapa  

08 e 09/06/11 Prazo para recurso contra os resultados da 1ª etapa  

13/06/11 Julgamento dos recursos sobre os resultados da 1ª etapa  

14/06/11 Divulgação dos locais e horários das provas práticas e de avaliação física (2ª etapa) 

18/06/11 Realização das Provas Práticas e Aptidão Física da 2ª etapa  

21/06/11 Divulgação dos Resultados das Provas da 2ª etapa 
 

22 a 27/06/11 Prazo para recursos contra as notas das provas práticas e de avaliação física 

28/06/11 Julgamento dos recursos sobre as notas da 2ª etapa  

28/06/11 Divulgação dos locais e horários do teste psicológico 

02/07/11 Realização da prova de avaliação psicológica dos aprovados nas etapas anteriores 

11/07/11 Divulgação dos Resultados (laudos) do teste de avaliação psicológica 

http://www.jussara.go.gov.br/
http://www.consultarconcursos.com.br/


                                                                                     

 

12 e 13/07/11 Prazo de Recurso sobre os resultados da prova de avaliação psicológica da 3ª etapa  

20/07/11 Julgamentos dos recursos sobre os resultados da prova de avaliação psicológica 

25/07/11 Publicação do Edital dos resultados finais do concurso com classificação dos aprovados por cargo e ordem 
decrescente de pontos 

26 e 27/07/11 Prazo para recursos contra os resultados finais  

02/08/11 Julgamento dos recursos sobre os resultados finais  

04/08/11 Entrega dos resultados finais para homologação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Publicações no 
Placar da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial do Estado 

 
5. Os horários e locais das provas práticas e aptidão física (2ª etapa) e da prova de avaliação 
psicológica (3ª etapa) serão previamente divulgados através de edital de convocação que será 
publicado nos sites de divulgação do concurso e no Placar da Prefeitura Municipal. 
 

 Jussara/GO, aos 07 de Junho de 2011.  
 
 
 

ALCIONE AMARAL                                         CILEDE MARIA DE OLIVEIRA  
                           Presidente da COCP                                                          Secretária 

 
 
 

ERIVELTO BEZERRA MAIA                                       ROBERTO VIEIRA DE MOURA 
Membro                                                                                  Membro

 


