Edital Complementar nº 006 ao Edital nº. 008/10/SECTEC, 29 de março de 2010
Concurso Público para o Cargo de Professor, Nível III, do Quadro
Permanente do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de Goiás
O Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás e a Secretária de Educação do Estado de Goiás, considerando a autorização governamental constante do Processo nº
201000006000272 e de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, tornam público o presente Edital Complementar do Concurso público que PRORROGA OS RESULTADOS para o
Cargo de Professor, Nível III, do Quadro Permanente do Magistério da Secretaria de Educação
do Estado de Goiás
Os itens que tratam dessa questão passam a vigorar com a seguinte redação:
8. Dos Recursos
8.2. O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias, contados a partir da data de publicação
dos resultados previstos no item 9.
8.3.4. protocolar o recurso em até 2 (dois) dias, após a publicação do objeto, via on line, no sítio
www.cs.ufg.br, conforme as instruções contidas na página.
9. Dos Resultados
9.5. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2010.
9.7. O resultado preliminar do concurso público será divulgado, em ordem alfabética, com a respectiva
classificação e as pontuações obtidas nas provas no dia 28 (vinte e oito) de junho de 2010.
9.8. O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos
– poderá ser retirado, exclusivamente via Internet, no sítio www.cs.ufg.br, a partir do dia 02 (dois) de julho
de 2010, pelo número do CPF fornecido na inscrição.
9.9. O Resultado Final do concurso público será divulgado até o dia 1º de julho de 2010, no sítio do
Centro de Seleção (www.cs.ufg.br), podendo ser acessado posteriormente também nos sitos da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (www.sectec.go.gov.br) e da Secretaria de Educação
do Estado de Goiás (www.see.go.gov.b r), nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, com a respectiva classificação
por área do conhecimento / disciplina / subsecretaria / município ou distrito ou região.

As datas alteradas estão destacadas no quadro seguinte.

Inscrição
14 de março de 2010
26 de março de 2010

Publicação de Aviso de Edital
Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado de Goiás e na internet.
Publicação dos programas das Provas.

15 de abril a 6 de maio de Inscrição dos candidatos pela Internet no sítio www.cs.ufg.br, no horário das 8 horas do
2010
dia 15 de abril até às 18 horas do dia 6 de maio de 2010.
Pagamento da taxa de inscrição, impreterivelmente, até às 21 horas do dia 07 de maio
de 2010 (R$ 55,00).
Até o dia 07 de maio de 2010 Entrega do laudo médico e do requerimento de condições especiais no Centro de
Seleção, no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados nacionais ou envio por encomenda expressa (SEDEX), postada até o dia 07 de
maio de 2010.
30 de abril a 6 de maio de
Prazo para os candidatos conferirem seus dados pessoais no sítio www.cs.ufg.br.
2010
A partir do dia 13 de maio de
Informações sobre a regularidade da inscrição.
2010
13 de maio de 2010

homologação das inscrições.
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Divulgação da quantidade de candidatos inscritos por área de conhecimento/ disciplina/
subsecretaria/ município ou distrito ou região.
19 de maio de 2010

Divulgação dos locais de realização das provas da 1ª Etapa e do cartão de identificação
do candidato, concordando com os termos do Edital.

1ª ETAPA: Prova Objetiva e Prova Didática Discursiva
Prova Objetiva (conhecimentos gerais e específicos) e Prova Didática Discursiva.
23 de maio de 2010

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva e das respostas esperadas preliminares da Prova Didática Discursiva.

31 de maio de 2010

Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva.

13 de junho de 2010

Divulgação das respostas esperadas oficiais da Prova Didática Discursiva.

2ª ETAPA: Prova de Títulos
10 a 14 de junho de 2010.

Período de entrega dos títulos no Centro de Seleção, no horário das 8 ás 12 e das 13
ás 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados nacionais ou remessa por encomenda expressa (SEDEX), postada até o dia 14 de junho de 2010.

21 a 24 de junho de 2010

Realização da análise dos títulos.

Avaliação da Equipe Multiprofissional (para os candidatos que se declararam portadores de deficiência)
14 de junho de 2010

Publicação do Edital de convocação dos candidatos que se declararam portadores de
deficiência para realizar a avaliação da equipe multiprofissional.

15 a 20 de junho de 2010

Realização da avaliação da equipe multiprofissional.

Recursos
24 e 25 de maio de 2010

Interposição de recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva e as respostas
esperadas preliminares da Prova Didática Discursiva.

1º e 2 de junho de 2010

Interposição de recurso contra o resultado da Prova Objetiva.

14 e 15 de junho de 2010

Interposição de recurso contra o resultado da Prova Didática Discursiva.

26 e 27 de junho de 2010

Interposição de recurso contra o resultado da Prova de Títulos.

22 e 23 de junho de 2010

Interposição de recurso contra o resultado da avaliação da equipe multiprofissional.

29 e 30 de junho de 2010

Interposição de recurso contra o resultado preliminar.

Resultados
31 de maio de 2010

Resultado da interposição de recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva e
as respostas esperadas preliminares da Prova Didática Discursiva.
Resultado da Prova Objetiva.

5 de junho de 2010

Resultado da Prova Objetiva após a análise dos recursos.

13 de junho de 2010

Resultado da Prova Didática Discursiva.

25 de junho de 2010

Resultado da Prova Didática Discursiva, após a análise dos recursos.

25 de junho de 2010

Resultado da Prova de Títulos.

21 de junho de 2010

Resultado da avaliação da equipe multiprofissional.

28 de junho de 2010

Resultado da Prova de Títulos após a análise dos recursos.

28 de junho de 2010

Resultado preliminar.

26 de junho de 2010

Resultado da avaliação da equipe multiprofissional após a análise dos recursos.
Resultado Final.

1 de julho de 2010

O resultado Final do concurso será divulgado no sítio do Centro de Seleção
(www.cs.ufg.br) e podendo ser acessado posteriormente também nos sítios da
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (www.sectec.go.gov.br)
e da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (www.see.go.gov.br) com a lista
dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da
pontuação final, com a respectiva classificação por área de conhecimento/ disci-
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plina/ subsecretaria/ município ou distrito ou região.
A homologação do concurso será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás
e nos sítios do Centro de Seleção (www.cs.ufg.br), da Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado de Goiás (www.sectec.go.gov.br) e da Secretaria de
Educação do Estado de Goiás (www.see.go.gov.br) com a lista dos nomes dos
candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final,
com a respectiva classificação por área de conhecimento/ disciplina/ subsecretaria/ município ou distrito ou região.

02 de julho de 2010

Boletim de desempenho.

Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.
Goiânia, 21 de junho de 2010.

Milca Severino Pereira
Secretária da Educação

Marcelo Viana Van Der Brocke
Secretário de Ciência e Tecnologia
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