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Secretaria Municipal de Administração

EDITAL Nº 002/2020

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Decreto nº 799/2020, publicado no Diário Oficial do Município
nº 7.264, de 23 de março de 2020, TORNA PÚBLICO a adoção dos procedimentos abaixo em
relação ao Concurso Público – Edital nº 001/2020, destinado a selecionar candidatos para o
provimento de 1.531 (mil, quinhentos e trinta e um) vagas nos cargos integrantes dos Planos de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Goiânia e formação de Cadastro de
Reserva.
Considerando o art.4 do Decreto nº 799, de 23 de março de 2020, ficam suspensos
temporariamente os procedimentos relativos ao Concurso Público objeto do Edital nº 001/2020,
para o provimento de cargos públicos no âmbito do Município de Goiânia, em virtude da Pandemia
do Coronavirus (Covid19).
Informo ainda que, os candidatos que já efetuaram o pagamento das inscrições serão
orientados oportunamente de como proceder para possível devolução e/ou manutenção das
inscrições.
Já os candidatos que fizeram a inscrição e ainda não efetuaram o pagamento e cujos
boletos constam com data de vencimento para o dia 08/04/2020, recomenda-se o não pagamento
das inscrições.
Esclarecimentos complementares serão divulgados nos próximos dias nos sites
www.cs.ufg.br e www.goiania.go.gov.br e demais meios de comunicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
aos 24 dias do mês de março de 2020.
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