
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL COMPLEMENTAR N. 04 AO EDITAL N° 003/2012

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GOIÁS

A  Comissão  do  Concurso  Público  Municipal,  representada  por  seu  Presidente  Thiago  Luis 
Resende Martins, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista a publicação do 
Edital  n.003/2012,  referente  de  Concurso  Público  para  o  ingresso  nos  cargos  da  Secretaria 
Municipal  de Saúde da Prefeitura de Aparecida de Goiânia – Goiás, torna público o presente 
Edital Complementar, visando retificar as datas que constam nos subitens 2.7, 10.6 e 10.8 do 
Edital que passam a  vigorar com a seguinte redação:

2.7. Os candidatos que optarem por concorrer como Portadores de Deficiência serão convocados 
para comparecer à Junta Médica do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Apare-
cida de Goiânia - AparecidaPrev, nos dias 4 e 11 de dezembro de 2012, para realização da perí-
cia médica. 

10.6  A relação  dos candidatos  considerados  portadores  de  deficiência  pela  Junta  Médica  do 
Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia - AparecidaPrev será 
divulgada dia 12 de dezembro de 2012. 
10.8 O Resultado Final do concurso será divulgado até o dia 18 de dezembro de 2012, no site 
www.cs.ufg.br, nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e clas-
sificados em ordem decrescente da pontuação final, com a respectiva classificação. 

As datas alteradas por este Edital Complementar serão automaticamente retificadas no cronogra-
ma.

Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.

Aparecida de Goiânia, 21 de novemb de 2012.

Thiago Luis Resende Martins

Presidente da Comissão de Concurso Público



17/08/12 Publicação do Edital. 

20 e 21/09/12 Prazo para Recurso contra o Edital.

28/08/12 Publicação dos Conteúdos Programáticos.

28/08 a 24/09/12 Período de inscrições via Internet.

28/08 a 04/09/12
Prazo para requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
para candidatos inscritos no CADÚNICO.

A partir do dia 04/09/12 Verificar a regularidade da inscrição via Internet.

14/09/12 Resultado dos requerimentos de isenção do  pagamento  da  taxa  de 
inscrição para candidatos inscritos no CADÚNICO.

 17 e 18/09/12 Prazo para recurso contra o resultado dos requerimentos de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição.

25/09/12 

Último dia para entrega dos Laudos Médicos dos candidatos Portadores 
de Deficiência (no caso de cargos para os quais há reserva de vagas). 
Último dia para entrega do Requerimento de Condições Especiais para 
realização da prova (caso o candidato necessite). 

Até o dia 28/09/12 Pagamento da Taxa de Inscrição. 

02/10/12
Resultado da entrega da documentação dos candidatos que optaram em 
concorrer na condição de candidato Portador de Deficiência e  ou 
solicitaram tempo adicional.

03 e 04/10/12
Prazo para recurso contra o resultado da entrega da documentação dos 
candidatos que optaram em concorrer na condição de candidato Portador 
de Deficiência e ou solicitaram tempo adicional.

09/10/12

Resultado dos pedidos de condições especiais para realização das 
provas  dos  candidatos  que  fizeram  a  solicitação  on  line  até  o  dia 
21/09/12.
Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos.

10 e 11/10/12
Prazo para recurso contra o  resultado dos pedidos de condições 
especiais para realização das Provas.

A partir do dia 
17/10/12 

Disponibilização do comunicado que informa o local, data e horário 
da Prova Objetiva.
Divulgação da relação de candidatos/vaga.

21/10/12
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 
Divulgação do Gabarito Preliminar. 

22 e 23/10/12
Prazo para recurso contra aplicação da Prova, gabarito preliminar, 
formulação e conteúdo da Prova Objetiva.

06/11/12

Resultado da Prova Objetiva.
Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva.
Disponibilização do cartão-resposta da Prova Objetiva.
Divulgação do Boletim de Desempenho. 

07 e 08/11/12 Prazo para recurso contra o resultado da Prova Objetiva.



12/11/12 Resultado Preliminar do Concurso. 

13 e 14/11/12 Prazo para recurso contra o Resultado Preliminar do Concurso.

21/11/12
Publicação do Edital de convocação para perícia médica dos candidatos 
que optaram em concorrer como portadores de deficiência.

26 a 30/11/12
Período de realização da perícia médica dos candidatos que optaram em 
concorrer como portadores de deficiência.

05/12/12
Publicação  da  relação  dos  candidatos  considerados  portadores  de 
deficiência pela   Junta Médica do Fundo de Previdência dos Servidores 
do Município de Aparecida de Goiânia – AparecidaPrev.

06 e 07/12/12 Prazo para recurso contra o Resultado da Junta Médica.

Até 14/12/12 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

20/12/12 Homologação do concurso.


