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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA-GO 

 

Edital Complementar Nº 01 

 
  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ORIZONA-GO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, torno público o presente Edital Complementar que:  

 

1. retifica o subitem 2.1.9 do Edital de abertura que passa a aceitar a complementação ou substituição dos 

documentos anexados no momento da inscrição, no período recursal, após o resultado preliminar da Análise do 

Currículo, previsto no Cronograma. Dessa forma o referido subitem passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

2.1.9 Para fins de homologação da inscrição, não serão aceitas inscrições ou recebimento de qualquer material ou 

documentação que não forem apresentados no prazo, forma e demais condições estabelecidas nesse edital. É 

vedada a inscrição condicional, extemporânea, por e-mail ou via postal. Excepcionalmente, será aceita 

complementação dos documentos anexados no momento da inscrição, no período recursal do resultado preliminar 

da Análise do Currículo, no prazo previsto no Cronograma, para os candidatos que não enviaram os respectivos 

documentos comprobatórios de títulos e experiências profissionais. 

 

2. retifica, o Cronograma do Processo Seletivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

25/01/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Análise do Currículo. 

26/01/22 

 Divulgação do resultado final da Análise do Currículo, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Análise 

do Currículo. 

28/01/22  Divulgação do resultado preliminar da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

31/01/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Vídeoaula. 

01/02/22 

 Divulgação do resultado final da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Vídeoaula. 

 Publicação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado. 

02/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo 

simplificado. 

03/02/22 

 Publicação do resultado final do processo seletivo simplificado. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

processo seletivo simplificado. 

04/02/22  Homologação do Processo Seletivo Simplificado. 
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Leia-se: 

25 e 26/01/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Análise do Currículo. 

28/01/22 

 Divulgação do resultado final da Análise do Currículo, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Análise 

do Currículo. 

 Homologação do Processo Seletivo Simplificado para todos os cargos, exceto para os 

cargos de Professor. 

01/02/22  Divulgação do resultado preliminar da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

02/02/22  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Vídeoaula. 

04/02/22 

 Divulgação do resultado final da Vídeoaula, no Boletim de Desempenho. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Vídeoaula. 

 Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de 

Professor. 

07/02/22 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo 

Simplificado. 

08/02/22 

 Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de 

Professor. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado. 

09/02/22  Homologação do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Professor. 

 

 

Orizona, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Felipe Antônio Dias 

 Prefeito de Orizona 


