
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº9 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 retifica o Regulamento sobre o Curso de Formação, no subitem 2.2.1 quanto ao período de entrega de 

documentos que passa a ser de 11 a 15 de março de 2019. 

2 retifica o Regulamento sobre o Curso de Formação, no subitem 2.2.2 quanto ao local que os candidatos 

deverão se apresentar para início do curso que passa a ser no Instituto Federal de Goiás - Unidade 

Riachuelo, situado à Rua Riachuelo, 2090, Setor Samuel Graham e quanto à data provável de início do 

curso que passa a ser no dia 18 de março de 2019.  

3 retifica o Cronograma do concurso quanto às seguintes datas: 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso; 

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

 Divulgação do resultado final do concurso; 

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

 Divulgação do boletim de desempenho final; 

 Homologação do Concurso para o cargo de Guarda Civil. 

O Cronograma passa a ter as seguintes datas: 

08/05/19 
 Divulgação do resultado preliminar do Concurso. 

 Divulgação do boletim de desempenho. 

09 e 10/05/19  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso. 

14/05/19 

 Divulgação do resultado final do Concurso. 

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

 Divulgação do boletim de desempenho final. 

21/05/19  Homologação do Concurso para o cargo de Guarda Civil. 

 

Esclarece que os exames solicitados nas alíneas “e” e “f” do subitem 2.2.1 são os resultados da 3ª Fase do 

Concurso (Avaliação Psicológica/Exames Médicos). 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

Jataí, 01 de fevereiro de 2019. 

 

Vinícius de Cecílio Luz 

Prefeito de Jataí 


