PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 002/2015
AUDITOR DE TRIBUTOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2016
REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE – PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL - PFI
SEGUNDA CHAMADA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e conforme o resultado da Primeira Fase do Concurso Público, regido pelo Edital n.º
002/2015, para provimento de vagas no cargo de Auditor de Tributos e considerando o subitem 12.6
do Edital n.º 002/2015 e a desistência de candidato convocado na primeira chamada, através do Edital
nº 003/2016,
CONVOCA o candidato relacionado a seguir, para participar da Primeira Turma do
Programa de Formação Inicial – PFI, de acordo com o subitem 9.3.3 do Edital que regulamenta o
Certame.
As normas estabelecidas para a realização do PFI constam no Decreto nº 732/2016,
disponível no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> e publicado no Diário Oficial do Município
Edição nº 6.285 de 15 de março de 2016, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento.
No Comunicado divulgado no dia 16 de março de 2016, pelo Centro de Seleção da
UFG, consta o local e datas de realização do Programa de Formação Inicial.
DOS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA
Para efeito de matrícula no PFI o candidato convocado na lista de segunda chamada,
deverá acessar o endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> no dia 23 de março de 2016 para
preenchimento de formulário próprio. O candidato deverá entregar, também no dia 23 de março,
cópia autenticada dos documentos abaixo relacionados, sendo que a entrega pode ser feita
pessoalmente no Centro de Seleção da UFG, sito à Rua 226, Qd. 71, s./n, Setor Universitário,
Goiânia-GO, no horário de 8 às 17 horas OU por e-mail, no qual os documentos devem ser
digitalizados no formato PDF e enviados para o endereço <auditor.gyn.csufg@gmail.com>:
1. Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (fotocópia autenticada);
2. Formulário eletrônico impresso, com informações sobre a confirmação da
matrícula, constando assinatura do candidato (impresso a partir da página do
Concurso na internet);
3. Comprovante de conta bancária no nome do candidato (qualquer banco);
4. Comprovante de endereço (fotocópia autenticada);
5. No caso de candidato servidor municipal, ocupante de cargo efetivo da
Administração Direta e Indireta do Município de Goiânia, apresentação de
declaração funcional emitida pela Diretoria de Folha de Pagamento da Secretaria
Municipal de Administração, comprovando essa condição (fotocópia autenticada);
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Será automaticamente eliminado do Concurso o candidato convocado que não efetuar a
matrícula no período indicado e não entregar a documentação citada.
Caso o candidato optar pelo encaminhamento dos documentos via e-mail deverá
entregar as fotocópias autenticadas dos mesmos no primeiro dia do Programa de Formação.
A confirmação da matrícula do candidato convocado em Segunda Chamada será
divulgada no dia 24 de março de 2016 no site do CS-UFG.
O Centro de Seleção da UFG não se responsabiliza pelo extravio de documentos não
entregues ao destino, ficando o candidato automaticamente desclassificado do Certame.
Se o candidato não conseguir acessar e/ou imprimir o formulário de matrícula pela
internet, fica responsável por entrar em contato com o Centro de Seleção da UFG, através do telefone
(62) 3209-6330 ou pelo e-mail <auditor.gyn.csufg@gmail.com> para receber orientações.
CANDIDATO CONVOCADO EM SEGUNDA CHAMADA PARA O PROGRAMA DE
FORMAÇÃO INICIAL
Cargo: Auditor de Tributos
CLASS.

29

CANDIDATO(A)

IDENTIDADE

CARLOS FELIPE AZEVEDO VASQUES

14284404 - SSP/MG

1

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 21 dias do mês de março de 2016.

VALDI CAMARCIO BEZERRA
Secretário
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