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A Prefeitura Municipal de Anápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas torna público o 

presente Edital Complementar que: 

 

 

    Informa a retomada das atividades previstas no Cronograma (Anexo I) para finalização e 

homologação do certame, após a suspensão devido à pandemia causada pela COVID-19. O Centro de 

Seleção da UFG salienta que a Perícia Médica será realizada seguindo um protocolo sanitário, com 

distanciamento mínimo entre os candidatos, afim de evitar aglomeração, o uso de máscaras, álcool em 

gel para higienização das mãos e dos locais de permanência dos candidatos, garantindo segurança à 

saúde dos candidatos e dos colaboradores envolvidos. 

Dessa forma, o Cronograma (Anexo I), passa a vigorar com as seguintes datas: 

02/04/20 

06/05/20 

 Divulgação do Edital de convocação para a perícia médica dos candidatos 

que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como 

pessoas com deficiência e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

06 a 08/04/20 

19 e 20/05/20 
 Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram 

concorrer às vagas reservadas para PcDs. 

13/04/20 

22/05/20 
 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que 

solicitaram concorrer às vagas reservadas para PcDs. 

14 e 15/04/20 

25 e 26/05/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da perícia médica. 

23/04/20 

29/05/20 

 Divulgação do resultado final dos candidatos considerados portadores de 

deficiência, de acordo com a perícia médica. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos 

candidatos considerados portadores de deficiência, de acordo com a perícia 

médica. 

 Divulgação do resultado preliminar do concurso. 

24 e 25/04/20 

01 e 02/06/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 

concurso. 

30/04/20 

04/06/20 
 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do 

concurso. 

04/05/20 

04/06/20 
 Divulgação do resultado final do concurso. 

05/05/20 

05/06/20 
 Homologação do concurso. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Anápolis, 06 de maio de 2020. 

Márcio Leite de Bessa 

Presidente Comissão Organizadora 


