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ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
EDITAL N. 004/2010 - ALTERA EDITAL 001/10 

 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLÓRIA, através da Comissão Organizadora de 
Concurso Público, nomeada pelo Decreto n. 036/10, de 25 de Março de 2010, torna público e 
aprova a retificação dos seguintes itens do Edital n. 001/10: 
 

1. Fica acrescentado no item 15 do Edital que trata dos Recursos o seguinte subitem: 
 
“15.12 – É assegurado aos candidatos o direito de vistas ou cópia da prova dissertativa 
de redação para fins de elaboração de recurso da pontuação que lhe for atribuída, no 
prazo de dois dias úteis.”  

 
2. É excluído do Edital n. 001/10 o subitem 16.7 com a seguinte redação:  

 
“16.7 A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de 
nomeação no cargo, mas a expectativa de direito à investidura no cargo para o qual 
concorreu, ficando a concretização deste ato condicionada à existência de vaga e 
observância das normas legais pertinentes, à ordem de classificação e ao prazo de 
validade do concurso.” 

 
3. É alterado o Anexo IV do Edital n. 001/10 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO –  
ANEXO IV - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO 

 
DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

09/04/2010 
Publicação do extrato do Edital de Abertura do Concurso Público no 
Diário Oficial do Estado e Jornal de grande circulação  

 
12/04/2010 
 

Publicações do Edital Completo no Placar da Prefeitura Municipal e na 
página da internet da empresa responsável 
(www.consultaradvogados.com.br) 

16/04/2010  
Protocolo do Edital no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS do 
Estado de Goiás (Resolução Normativa TCM n. 007/08)  

12/04/2010  a 
30/04/2010 
 

Período das inscrições pela Internet ou pessoalmente na sede da 
Prefeitura Municipal  

22/04/2010 
Último prazo para inscrições com isenção do pagamento da  taxa 
 

 
27/04/2010 

Prazo para publicação da listagem de indeferimento dos pedidos de 
isenção da taxa da inscrição  

04/05/2010  
  

Prazo final para entrega das inscrições feitas pela Internet junto à 
Comissão Organizadora do Concurso  

06/05/2010 
 

Publicação da listagem das inscrições deferidas e indeferidas 

07 e 10/05/2010 
 

Prazo para interposição de recurso da decisão de indeferimento de 
inscrição, se houver. 
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12/05/2010  Julgamento dos recursos sobre as inscrições, com publicação da decisão 
definitiva da COCP 

25/05/2010 Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Objetivas  
 

30/05/2010 Realização das Provas Objetivas e Prova de  Redação 
 

31/05/2010 
 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas. 
 

01 e 02/06/2010 
 

Prazo para protocolo dos recursos sobre gabaritos das Provas Objetivas 

08/06/2010 Divulgação das decisões sobre os recursos apresentados nos gabaritos 
 

15/06/2010 Divulgação dos resultados finais contendo o somatório de pontos obtidos 
nas Provas Objetivas e Prova de Redação.  

16 e 17/06/2010 Prazo para recurso sobre os resultados finais, inclusive sobre a pontuação 
atribuída à Prova de Redação  

21/06/2010 Julgamento e publicação das decisões sobre os recursos dos resultados 
finais 

23/06/2010 Divulgação dos Resultados Finais para fins de homologação pelo Prefeito 
Municipal.” 

 
 
 
  Nova Glória/GO, aos 18 dias do mês de Maio de 2010. 
 
 
 

SILVIA FERREIRA MAIA 
Presidenta da COCP 

 
 
 

ILZA FERREIRA MAIA    EDNA MARIA VIEIRA 
Membro        Membro 

 
 
 
 
 
 


