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EDITAL COMPLEMENTAR N. 3 AO EDITAL N.1/2014

O Prefeito de Caldas Novas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente, torna público o presente Edital Complementar que prorroga o
término das inscrições do concurso para o dia 25 de novembro de 2014. Diante disso,
ficam alteradas a data de pagamento da inscrição e a da entrega da documentação dos
candidatos com deficiência e daqueles que solicitaram condições especiais para
realização das provas, que passam a vigorar com a seguinte redação:

2.8. As inscrições serão realizadas no período de 3 a 25 de novembro de 2014,
exclusivamente via internet, no sítio <www.cs.ufg.br>. 

2.8.1. O candidato que não dispõe de condições necessárias para acessar a Internet,
poderá fazer sua inscrição no período de 3 a 25 de novembro de 2014, exceto aos
sábados, domingos e feriados, das 8 às 17 horas, na Agência de Atendimento Poupa-
Tempo, situada na Rua Antônio Coelho de Godoy, Qd. 25B, Lt. 06, Centro, Caldas
Novas-GO. Neste local será disponibilizado terminais com acesso a internet, para
realização da inscrição.

2.10. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:

a) acessar na internet a página do concurso, por meio do sítio <www.cs.ufg.br>, a partir
do dia 3 de novembro de 2014, até as 23h59min do dia 25 de novembro de 2014;

2.11. Após às 23h59min do dia 25 de novembro de 2014, não será possível realizar a
inscrição.

2.12. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 26 de novembro de 2014. A
solicitação de inscrição, cujo pagamento não for efetuado até esta data, será
cancelada. 

2.27.5. O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso
tenha interesse, poderá acessar na página <www.cs.ufg.br>, o link “Acompanhe sua
Inscrição”, imprimir o boleto e efetuar o pagamento da inscrição até o dia 26 de
novembro de 2014. 

4.11.3. Realizada a inscrição, o candidato com deficiência, inscrito no cargo para o qual
há reserva de vagas, deverá:

a) (...)

b) entregar, até o dia 26 de novembro de 2014, o laudo médico original, dentro de um
envelope identificado, na sede do Centro de Seleção da UFG, (...)

5.1 O candidato com deficiência ou o candidato (…) deverá proceder de acordo com o
especificado a seguir:

a) preencher, no ato da inscrição, no período de 3 a 25 de novembro de 2014, o
formulário de condições especiais oferecidas para realização das provas e imprimi-lo; 
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b) entregar, até o dia 26 de novembro de 2014, (...);

5.2. O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado,
operado, acometido por alguma doença) após o dia 25 de novembro de 2014, deverá
imprimir e preencher o formulário de condições especiais, disponível em PDF no sítio, e
entregá-lo no Centro de Seleção da UFG, dentro de um envelope identificado, até o
penúltimo dia útil que antecede a realização das provas.

5.3. A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar no horário de realização
das provas, deverá preencher o requerimento de condições especiais on-line, no
período de inscrição, e entregá-lo, dentro de um envelope identificado, no Centro de
Seleção da UFG situado à Rua 226, Qd. 71, s./n., Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP
74610-130, até o dia 26 de novembro de 2014. (…) 

5.10. O resultado da solicitação de condições especiais para os candidatos que fizeram
a solicitação on-line até o dia 25 de novembro de 2014 (...) Os demais obterão a
resposta diretamente no Centro de Seleção da UFG.

As datas retificadas por este Edital Complementar serão automaticamente alteradas no
Laudo Médico (Anexo II) e no Cronograma (Anexo VI) do Edital.

Os demais anexos, itens e subitens do Edital permanecem inalterados.

Caldas Novas, 20 de novembro de 2014.

Evando Magal Abadia Coreia e Silva 

Prefeito


