
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº6 AO EDITAL 01/2018 

 

O Prefeito de Jataí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o 

presente Edital Complementar que:  

 

1. em atendimento ao Procedimento Administrativo n.º 042/2018 do Ministério Público do Estado de Goiás, 

CONVOCA os candidatos já inscritos para o cargo de Guarda Civil Municipal para, caso queiram, fazer a 

opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, se portadores de deficiência, 

observado os procedimentos dos itens 3 e 4 do edital de abertura do concurso.  

2. informa a abertura do prazo para realização de inscrição para o cargo de Guarda Civil Municipal para as 

vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme Cronograma – Anexo I. 

3. retifica, no Edital de abertura do concurso o subitem 3.4 que passa reservar 2 (duas) vagas para o cargo 

de Guarda Civil Municipal para pessoa com deficiência. O subitem passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

3.4 Para o cargo de Guarda Civil Municipal não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, dada 

a natureza do cargo, que exige aptidão plena do candidato para desempenhá-la, nos termos do artigo 38, 

inciso II do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

Leia-se:  

3.4 Para o cargo de Guarda Civil Municipal ficam reservadas 2 (duas) vagas para as pessoas com 

deficiência, conforme estabelecido no Anexo II.   

4. insere, no Edital de abertura do concurso os itens 3.4.1, 3.4.2, 3.5 e 3.5.1.  

5. renumera, no Edital de abertura do concurso o item 3.5 com a seguinte redação: 

3.6 Para concorrer à vaga do cadastro de reserva destinada à como pessoa com deficiência, antes de se 

inscrever, o candidato deverá acessar a página do concurso no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>, 

imprimir o formulário do Laudo Médico (Anexo III) e solicitar a um médico especialista na área de sua 

deficiência que o preencha, conforme as instruções descritas no subitem 3.16 deste Edital. Após o 

preenchimento do Laudo Médico, no ato de sua inscrição, o candidato deverá: 

6. retifica, no Edital de abertura do concurso o subitem 3.18.5 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

3.18.5 No caso de não ser considerado pessoa com deficiência pela Junta Médica, de acordo com a 

legislação, ou não comparecer à perícia no dia e horário determinados, o candidato passará a concorrer à 

vaga da ampla concorrência.  

Leia-se:  

3.18.5 No caso de não ser considerado pessoa com deficiência pela Junta Médica, de acordo com a 

legislação, ou não comparecer à perícia no dia e horário determinados, o candidato passará a concorrer à 

vaga da ampla concorrência, sob pena de ter sua deficiência compatível com o cargo.  

7. retifica, no Edital de abertura do concurso, nos subitens 6.5.23 e 6.5.24 a referência 14.1 que passa a ser 

17.1. 

8. retifica o Anexo II - Cargos, número de vagas destinadas à ampla concorrência (AC) e reservadas às 

pessoas com deficiência (PcD), carga horária semanal, remuneração, requisitos básicos para investidura 
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nos cargos e atribuições dos cargos que passa a prever para o cargo de Guarda Civil Municipal 2 (duas) 

vagas para pessoa com deficiência. 

9. retifica o Anexo I – Cronograma do concurso, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

DATAS EVENTOS 

12/06/18  Publicação do Edital e seus Anexos. 

18 a 19/06/18  Prazo para recurso contra o Edital e seus Anexos. 

25/06/18  Divulgação das respostas dos recursos contra o Edital e seus Anexos. 

16/07 a 02 06/08/18  

13 a 27/09/18 

 Reabertura do período de inscrição via Internet (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

 Prazo para envio do Laudo Médico dos candidatos que se declaram como Pessoa com Deficiência 

e que desejam concorrer às vagas reservadas e/ou requereram tempo adicional e/ou correção 

diferenciada (somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

16 a 18/07/18 14 a 17/09/18 
 Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

20/07/18 19/09/18 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção (somente para o Cargo de 

Guarda Civil Municipal - PcD). 

23 a 24/07/18 

20 a 21/09/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção 

(somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

30/07/18 25/09/18 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção (somente para o Cargo de Guarda 

Civil Municipal - PcD). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da solicitação de isenção 

(somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

07 09/08/18  

28/09/18 

 Último dia para pagamento de inscrição (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

14/08/18 03/10/18 
 Divulgação preliminar das inscrições homologadas (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

15 a 16/08/18 04 a 05/10/18 
 Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições (somente para o 

Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

21/08/18 08/10/18 

 Divulgação final das inscrições homologadas (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra as inscrições homologadas (somente para o 

Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

23/08/18 09/10/18 

 Último dia para conferência e alteração dos dados pessoais informados no ato da inscrição, com 

exceção do nome, do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do cargo (somente para o 

Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos que enviaram a documentação exigida e que 

declararam interesse em concorrer como deficiente e/ou que solicitaram tempo adicional na 

realização das provas e/ou correção diferenciada (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

 Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para a realização das provas 

(somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

 Divulgação das orientações gerais para a Prova Discursiva (somente para o Cargo de Guarda 

Civil Municipal - PcD). 
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DATAS EVENTOS 

24 e 27/08/18 10 a 11/10/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado do envio da documentação dos candidatos 

que declararam interesse em concorrer como deficiente e/ou que solicitaram tempo adicional na 

realização das provas e/ou correção diferenciada (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

 Prazo para interposição de recurso contra os pedidos de condições especiais para a realização das 

provas (somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - PcD). 

27/08/18 11/10/18 

 Último dia para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro dos prazos 

previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada, comparecer ao Centro de Seleção da 

UFG, levando consigo o comprovante de pagamento de inscrição ou o documento comprobatório 

de isenção do pagamento e o documento original de identificação (somente para o Cargo de 

Guarda Civil Municipal - PcD). 

03/09/18 15/10/18 

 Divulgação da relação final dos candidatos que enviaram a documentação exigida e que 

declararam interesse em concorrer como deficiente e/ou que solicitaram tempo adicional na 

realização das provas e/ou correção diferenciada (somente para o Cargo de Guarda Civil 

Municipal - PcD). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado da publicação da relação dos candidatos 

que se declararam como Pessoas com Deficiência e dos candidatos que terão direito a tempo 

adicional e/ou correção diferenciada (somente para o Cargo de Guarda Civil Municipal - 

PcD). 

11/09/18 16/10/18  Divulgação do comunicado que informa o local de realização das Provas. 

16/09/18 21/10/2018 

 REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA. 

 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas esperadas preliminares da Prova Discursiva. 

17 a 18/09/18 22 a 23/10/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra as respostas esperadas e a formulação ou o conteúdo da 

Prova Discursiva. 

06/11/18  Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

02/10/18 07/11/18 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Visualização do cartão-resposta. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva. 

 Divulgação da convocação preliminar dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida. 

 Divulgação da convocação preliminar dos candidatos para o Teste de Aptidão Física (TAF). 

03 a 04/10/18 08 a 09/11/18  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

10/10/18 14/11/18 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação da convocação final dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida. 

 Divulgação da convocação final dos candidatos para o Teste de Aptidão Física (TAF). 

 Divulgação do local de realização do Teste de Aptidão Física (TAF). 

 Divulgação das orientações gerais e cronograma sobre o Curso de Formação para o cargo de 

Guarda Civil.  

07 a 09/11/18 20 a 22/11/18  Prazo para entrega dos Títulos para o cargo de Procurador. 
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DATAS EVENTOS 

17/10/18 21/11/18 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Discursiva.  

 Divulgação das respostas esperadas oficiais da Prova Discursiva. 

 Divulgação dos itens de avaliação da Prova Discursiva. 

18 a 19/10/18 22 a 23/11/18  Prazo para interposição de recurso contra o resultado Preliminar da Prova Discursiva. 

20 a 21/10/18 24 a 25/11/18  REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) para o cargo de Guarda Civil. 

24/10/18 26/11/18 

 Divulgação do resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF). 

 Divulgação da convocação preliminar para a Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 

 Divulgação do horário e local para a Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 

22/10 a 10/11/18  

26/11 a 13/12/18 

 PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES 

(Exame Toxicológico) para o cargo de Guarda Civil. 

25 a 26/10/18 27 a 28/11/18 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física. 

(TAF). 

31/10/18 29/11/18 

 Divulgação do resultado final do Teste de Aptidão Física (TAF). 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física 

(TAF). 

 Divulgação da convocação final para a Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 

11/11/18 01 a 02/12/18  REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA para o cargo de Guarda Civil. 

06/11/18 04/12/18 

 Divulgação do resultado final da Prova Discursiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Discursiva. 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos. 

20 a 21/11/18 05 a 06/12/18  Prazo para interposição de recurso contra a Prova de Títulos. 

12 a 20/11/18  

17 a 20/12/18 
 Prazo para realização do upload do resultado dos exames médicos (Exame Toxicológico). 

29/11/18 18/12/18 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso para o cargo de Procurador. 

 Divulgação do resultado final da análise dos títulos. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra a análise dos títulos. 

 Publicação do Edital de convocação para a perícia médica. 

30/11 e 03/12/18  

19 a 20/12/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso para o cargo de 

Procurador. 

28/11/18 08/01/19 
 Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica. 

 Divulgação do resultado preliminar dos exames médicos complementares. 

29 a 30/11/18  

09 a 10/01/19 

 Período de solicitação da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda 

Civil. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos exames médicos 

complementares para o cargo de Guarda Civil. 

05/12/18 14/01/19  Convocação para a entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 

11 a 12/12/18  

17 a 20/01/19 

 Período de realização da perícia médica. 

 Realização da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 
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DATAS EVENTOS 

10/12/18 22/01/19  Divulgação do resultado preliminar da perícia médica. 

11 a 12/12/18  

21 a 22/01/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Avaliação Psicológica para o 

cargo de Guarda Civil. 

11 a 12/12/18  

23 a 24/01/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica. 

21/12/18 

29/01/19 

 Divulgação do resultado final do Concurso para o cargo de Procurador. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do concurso para o cargo de 

Procurador. 

 Divulgação do boletim de desempenho final para o cargo de Procurador. 

 Divulgação do resultado final da perícia médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da perícia 

médica. 

07/01/19  

30/01/19 

 Divulgação do resultado final da Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil. 

 Divulgação do resultado final do exames médicos complementares para o cargo de Guarda Civil. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Avaliação Psicológica 

para o cargo de Guarda Civil. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar dos exames médicos 

complementares para o cargo de Guarda Civil. 

 Divulgação da relação preliminar de convocados para o Curso de Formação para o cargo de 

Guarda Civil. 

03/01/19 31/01/19  Homologação do concurso para o cargo de Procurador. 

08 a 09/01/19  

31/01 a 01/02/19 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar de convocados para o Curso de 

Formação para o cargo de Guarda Civil. 

14/01/19 05/02/19  Divulgação da convocação final para curso de Formação para o cargo de Guarda Civil. 

18/02/19 13/03/19 
 Divulgação do resultado preliminar do Concurso. 

 Divulgação do boletim de desempenho. 

19 a 20/02/19  

14 a 15/03/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso. 

27/02/19 20/03/19 

 Divulgação do resultado final do Concurso. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Concurso. 

 Divulgação do boletim de desempenho final. 

04/03/19 22/03/19  Homologação do Concurso para o cargo de Guarda Civil. 

 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

Jataí, 11 de setembro 2018. 

 

Vinícius de Cecílio Luz 

Prefeito de Jataí 


