MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
GABINETE DA REITORIA
EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N. 26/2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista a publicação do Edital n. 26/2015, referente ao concurso público
para provimento de cargos do quadro de pessoal Técnico Administrativo em Educação (TAE)
desta Universidade, torna público o presente Edital Complementar que altera a redação do subitem 1.10 do Edital e, ainda, retifica a nomenclatura dos cargos de Pedagogo e Músico que
consta na alínea “a” do subitem 1.4 e a do cargo de Pedagogo que consta no subitem 7.3.3 do
Edital. Nesse item acrescenta também o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Bioquímica
Clínica. Os termos do edital que tratam dessas alterações, passam a vigorar com a seguinte
redação:
1.4 Neste concurso, conforme os níveis de classificação, serão oferecidos os seguintes cargos:
a) cargos de nível de classificação E: […] Músico (Pianista), Psicólogo/Área: Clínica e da
Saúde, Nutricionista, Pedagogo/Área: Orientação Educacional e/ou Psicopedagogia, […];
1.10 No caso de exigência de título de especialista para a posse no cargo, o servidor nomeado não terá direito a percentual a título de incentivo à qualificação ̶ Lei n.11.091, de 12 de janeiro de 2005.
7.3.3 As Provas Teórico-Práticas para os cargos de: [...] Pedagogo/Área: Orientação Educacional e/ou Psicopedagogia, Psicólogo/Área: Clínica e da Saúde, Psicólogo/Área: Escolar, Psicólogo/Área: Organizacional e do Trabalho, Relações Públicas, Secretário Executivo, Técnico
de Laboratório/Área: Anatomia Patológica e Citológica, Técnico de Laboratório/Área: Bioquímica Clínica,[…] terão caráter discursivo, de acordo com as especificidades de cada cargo. Para
os demais cargos, as provas terão caráter Teórico-Prático.

A nomenclatura dos cargos será automaticamente alterada nos anexos pertinentes e os de mais itens do Edital permanecem inalterados.
Goiânia, 30 de março de 2015.
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