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O Prefeito do Município de Goianira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, através da Comissão Organizadora de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 136/2019, 

torna público o presente Edital Complementar que: 

 

1. Em atendimento ao Ofício Requisição 175/2019 do Ministério Público do Estado de Goiás, retifica no 

Anexo II o requisito para ingresso no cargo de Motorista de Ambulância. Os requisitos para ingresso no 

referido cargo passam a ser:  

 

Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação de categoria “D” ou “E”; ser maior de 

21 (vinte e um) anos; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos doze meses; ser aprovado em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN; 

comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos, nos 

termos da normatização do Contran. 

 

2. altera o Cronograma do Concurso (Anexo I) que reabre prazo de inscrição somente para o cargo de 

Motorista de Ambulância. Dessa forma, o Cronograma passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

03 a 07/07/19 

 Período de inscrição via Internet somente para o cargo de Motorista de Ambulância. 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico dos candidatos que se declaram 

como Pessoa com Deficiência e que desejam concorrer às vagas reservadas e/ou 

solicitam tempo adicional para realização das provas somente para o cargo de 

Motorista de Ambulância. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para a realização das provas somente 

para o cargo de Motorista de Ambulância. 

 Prazo para enviar o requerimento de inclusão e uso do Nome Social somente para o 

cargo de Motorista de Ambulância. 

13/06/19 

09/07/19 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição somente 

para o cargo de Motorista. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção da taxa de inscrição somente para o cargo de Motorista. 

 Prazo final para gerar o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição 

somente para o cargo de Motorista/Motorista de Ambulância. 

 Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição somente para o cargo de 

Motorista/Motorista de Ambulância. 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados.  

Goiânia, 03 de julho de 2019. 
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Membro da COCP 
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