
 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS - GO 

DEMAE – 2017 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 9 AO EDITAL N. 01/2017 

 

O Diretor Presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas – DEMAE –, 

Engenheiro Milton Galvão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, em 

especial, o disposto da Lei Orgânica do Município de 1990 e alterações posteriores, Lei Complementar 

Municipal n. 019, de 12 de maio de 2017, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, torna público 

o presente Edital Complementar que: 

 

1. retifica no Cronograma (Anexo I do Edital) que, exclui a data de divulgação da convocação preliminar 

para a Prova Prática para os cargos de Eletricista, Encanador, Ferramenteiro, Mecânico de Autos, 

Pedreiro, Soldador e Operador de Máquinas e o prazo para recurso contra a convocação preliminar para a 

Prova Prática; 

2. retifica no Cronograma (Anexo I do Edital) que, exclui a palavra final dos termos da redação que 

informa a data da divulgação da convocação para a Prova Prática para os cargos de Eletricista, Encanador, 

Ferramenteiro, Mecânico de Autos, Pedreiro, Soldador e Operador de Máquinas; 

 

Dessa forma, o Cronograma passa a vigorar com a seguinte redação: 

14/12/2017 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação da publicação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da 

Prova Objetiva.  

 Visualização do cartão-resposta da Prova Objetiva. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva. 

 Divulgação da convocação preliminar para a Prova de Capacidade Física para os 

cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Operacionais, 

Leiturista/Cortador/Religador, Eletricista, Encanador, Ferramenteiro, Mecânico de 

Autos, Pedreiro e Soldador. 

 Divulgação da convocação preliminar para a Prova Prática para os cargos de 

Eletricista, Encanador, Ferramenteiro, Mecânico de Autos, Pedreiro, Soldador e 

Operador de Máquinas. 

15 e 18/12/2017 

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para recurso contra a convocação preliminar para a Prova de Capacidade 

Física. 

 Prazo para recurso contra a convocação preliminar para a Prova Prática. 

19/01/2018 

 Divulgação do resultado Final da Prova de Capacidade Física. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova de 

capacidade física. 

 Divulgação da convocação final para a Prova Prática para os cargos de Eletricista, 

Encanador, Ferramenteiro, Mecânico de Autos, Pedreiro, Soldador e Operador de 

Máquinas. 
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 Divulgação do comunicado que informa o local de Realização da Prova Prática para 

os cargos de Eletricista, Encanador, Ferramenteiro, Mecânico de Autos, Pedreiro, 

Soldador e Operador de Máquinas. 

 

3. retifica o item 7.5.10 do Edital n. 01/2017 que, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

7.5.10. O candidato deverá anexar ao atestado médico o teste de esforço ergométrico com laudo emitido e 

assinado por um médico cardiologista. 

 

Leia-se: 

 

7.5.10. O candidato deverá anexar ao atestado médico o teste de esforço ergométrico com laudo emitido e 

assinado por um médico. 

 

Os demais termos do Edital permanecem inalterados. 

 

Caldas Novas, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

Milton Galvão 

Diretor Presidente do DEMAE 


