
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CMTT

EDITAL COMPLEMENTAR N.1 AO EDITAL Nº. 01/2009

O Município de Anápolis por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes de Anápolis 
- CMTT, representada por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em 
vista a publicação do Edital N.1/2009 RESOLVE alterar os subitens1.2, 1.6,10.9 e 13.2 do Edital 
que passam a vigorar com a seguinte redação:

1.2 – O cargo a ser preenchido bem como a sua reserva técnica, criado pela Lei Municipal 2562 
de 12 de janeiro de 1998, o número de vagas e os requisitos básicos estão apresentados no 
quadro a seguir:

Cargo Vagas Requisitos básicos

Fiscal de Trânsito 50*

–Certificado  de  conclusão  do  Ensino  Médio 
completo,  expedido  por  instituição  de  ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

–CNH.
*Dessas vagas, será reservado 5% aos portadores de deficiência.

1.6  –  Os vencimentos  do  Corpo  de  Fiscais  de  Trânsito  serão  o  correspondente  a  R$ 
1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) mensais, de acordo com o que prevê a 
Lei Complementar nº. 159 de 06 de novembro de 2007.

10.9  –  Apresentar  carteira  de identidade,  CNH,  CPF,  título  de eleitor,  PIS ou PASEP (se  já 
cadastrado), declaração de bens e valores, certidão de nascimento ou casamento e uma foto 3x4 
recente.

13.2 - O candidato aprovado e nomeado, ao entrar em exercício das atividades do cargo, ficará 
sujeito ao Estágio Probatório por um período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 21, da Lei 
Complementar  nº.  2.073/92 – Estatuto dos  Servidores  Municipais  alterado para  03(três)  anos 
conforme disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº. 019, de 04/06/98,  com estabilidade 
após três anos de efetivo exercício,  conforme art.  131 da lei  Orgânica do Município de 
Anápolis. Aqueles  que,  no  período  de  estágio  probatório,  tiverem  suspensa  a  sua 
permissão para dirigir, perderão o direito de permanecer no cargo.

Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 03 de novembro de 2009.

 Ten. Édson P. Dourado                                                                       Antônio Roberto Gomide
 Diretor Geral da CMTT                                                                          Prefeito de Anápolis
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