
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N.06 AO EDITAL 01/2018 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Resolução nº 026/1991 (Regimento Interno), nos termos da Lei nº 10.415, de 31 de outubro de 2019, 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, nas dependências do Centro de 

Seleção da UFG, 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: 

 

06/05/20  Publicação do Edital de convocação para a perícia médica. 

24 a 26/03/20   

12 e 13/05/20 
 Período de realização da perícia médica. 

01/04/20   
15/05/20 

 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica. 

02 e 03/04/20   

18 e 19/05/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica. 

 06/04/20   

22/05/20 

 Divulgação do resultado final da perícia médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da perícia médica. 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso. 

07 e 08/04/20   

25 e 26/05/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso. 

14/04/20   

28/05/20 

 Divulgação do resultado final do Concurso. 

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

17/04/20   

29/05/20 
 Homologação do Concurso. 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Goiânia, 06 de maio de 2020. 

Vereador Romário Policarpo 

Presidente 
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