
           
 
 

             
 
1) Como fazer a inscrição? 
 

• Para fazer sua inscrição, você deverá pro
 

a) acessar este site a partir das 8 horas do di
os campos do Formulário de Requerimento

b) imprimir o boleto de pagamento que será 
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição

pagável em qualquer banco. 
 

2) Qual o valor da taxa de inscrição? 
 

• Ensino Fundamental – R$ 40,00 (quare
• Alfabetizado – R$ 20,00 (vinte) reais 

 

3) Até quando posso efetuar o pagame
 

O pagamento da taxa de inscrição deverá 
inscrições. 

 

4) Quais os documentos que serão ace
 

• Serão considerados Documentos de I
documentos originais oficiais válidos em
Segurança Pública e Justiça, Institutos de
Profissionais regulamentados na forma da lei 
 

• Não serão aceitos como Documento
permitirem a comparação da impressão digi
Trânsito Lei nº 9.602, de 21/01/98, Carteira 
Certidão de Nascimento, Certidão de Casame
ou de Reservista, Crachá, Identidade Funcion
 

• Não serão aceitas cópias ainda que 
 

5) Sou portador de deficiência, o que p
 

• Após a inscrição, você deverá entregar,
2007 até às 17 horas do 2° (segundo) dia út
Médica Municipal, Rua R-8, Qd. R-2A, L
as suas expensas, via SEDEX, sendo que, 
(segundo) dia útil após o encerramento das in
 

• Caso haja necessidade de condições e
preenchimento do formulário Requeriment
dia 13 de agosto de 2007 até as 17 horas d
esquina com Rua 12, nº 97, Ed. Capemi, 1
Laudo Médico, ou encaminhá-lo as suas ex
útil após o encerramento das inscrições. 
• Se você, em razão da deficiência, necessi
da cópia do Laudo Médico - Anexo I
deficiência. 
 

6) Percebi erro nos dados da inscrição,
 

• Até o 2º(segundo) dia útil após o encerr
nome, sexo, data de nascimento, ender
deficiência. 

 

• Não será possível alterar o CARGO e o n
atenção ao escolher o Cargo e digitar o C
 

7) Como serão realizadas as provas? 
 

• As provas acontecerão em 02 (duas) eta
 

CARGOS 
ELETRICISTA 
MOTORISTA 
COLETOR P

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA COMURG 
Edital nº 003/2007 
      PERGUNTAS FREQUENTES 

ceder da seguinte forma: 

a  11 de agosto até as 22 horas do dia 09 de setembro de 2007 e preencher todos 
 de Inscrição, conforme orientações e procedimentos contidos naquela página; 

disponibilizado após o envio do Requerimento de Inscrição via Internet; 
, conforme valores abaixo especificados, unicamente por meio de boleto bancário, 

nta) reais 

nto da taxa de inscrição? 

ser efetuado impreterivelmente, até o 1º dia útil após o encerramento das 

itos para a inscrição e acesso aos locais de prova? 

dentificação neste Concurso, para inscrição e acesso aos locais de prova, os 
 todo o território nacional, expedidos pelos seguintes órgãos: Secretarias de 
 Identificação, Forças Armadas, Polícia Militar ou por Ordens ou Conselhos 
e que permitam a comparação da impressão digital.  

s de Identificação, por serem documentos destinados a outros fins ou por não 
tal: Carteira Nacional de Habilitação (com foto), expedida conforme o Código de 
Nacional de Habilitação (modelo antigo), Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
nto, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Passaporte, Certificado de Alistamento 
al  ou qualquer outro documento diferente dos especificados acima. 

autenticadas. 

reciso providenciar? 

 o original do Laudo Médico - Anexo II, das 10 horas do dia 13 de agosto de 
il após o encerramento das inscrições (exceto aos sábados e domingos), na Junta 
ote 03, nº 38, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP. 74125-130 ou encaminhá-lo, 
somente serão considerados, aqueles cuja postagem, seja efetuada até o 2° 
scrições. 

speciais para a realização das provas, você deverá requerê-las, por meio do 
o de Condições Especiais - Anexo III do Edital e entregá-lo das 10 horas do 
o 2° (segundo) dia útil após o encerramento das inscrições, na SMARH, Rua 16 

º andar, Setor Central, Goiânia-GO, CEP. 74015-020, juntamente com cópia do 
pensas, via SEDEX, desde que a postagem seja efetuada até o  2° (segundo) dia 

tar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao requerimento, além 
I, justificativa acompanhada de parecer do especialista da área da 

 o que fazer? 

amento das inscrições, você poderá corrigir através deste site, os seguintes dados: 
eço, número do documento de identificação e a condição de portador ou não de 

úmero do CPF, portanto, ao fazer sua inscrição, você deverá prestar bastante 
PF. 

pas: 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 
Prova Objetiva Prova Prática 
Prova Objetiva Prova Prática 

rova de Capacidade Física Prova Prática 



CARGOS: ELETRICISTA E MOTORISTA  
• 1ª Etapa - Prova Objetiva, conforme item 8.1 do Edital. 
• 2ª Etapa - Prova Prática - serão convocados para esta Etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 50 (cinqüenta) pontos na Prova Objetiva e que estiverem classificados em ordem decrescente da 
pontuação obtida até o limite de: 

 a) 06 (seis) vezes o número de vagas para o cargo de ELETRICISTA; 
 b) 08 (oito) vezes o número de vagas para o cargo de MOTORISTA. 

  
CARGO: COLETOR 
• 1ª Etapa - Prova de Capacidade Física, os candidatos serão avaliados nos Testes de Abdominal, Flexão de Braços, 

Agilidade e Corrida, conforme o item 8.3 e Anexo IV do Edital. 
• 2ª Etapa - Prova Prática - serão convocados para esta Etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 

(cinqüenta) pontos na Prova de Capacidade Física e que estiverem classificados em ordem decrescente da pontuação 
obtida até o limite de 06 (seis) vezes o número de vagas.  

 

8) Como saberei o horário e o local de minhas provas? 
 

• Para saber o horário e local da Prova Objetiva e da Prova de Capacidade Física, você deverá imprimir o Cartão de 
Confirmação de Inscrição - CCI, que estará disponível neste site, 04 (quatro) dias antes de sua realização. 

 

9)  O que devo levar no dia da Prova Objetiva? 
 

• No dia desta Prova, você deverá levar: 
 

- Documento de Identificação original; 
- Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI); 
- Caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul. 

 

10)  Perdi meu Documento de Identificação. Poderei fazer a prova?  
 

• Sim. No dia da Prova, você será submetido a Identificação Especial e deverá apresentar: 
 

- Em caso de roubo ou furto, documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial emitido com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas; 
- Em caso de perda ou extravio, declaração própria com firma reconhecida, emitida com prazo máximo de 30 
(trinta) dias anteriores à data da realização das provas. 

 

11)  A Prefeitura indica apostilas ou cursos preparatórios? 
 

• Não, a Prefeitura de Goiânia e a SMARH não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a 
este Concurso Público, elaborados e/ou confeccionados por terceiros. 

 

12) Inscrevi-me no cargo de COLETOR, há instruções específicas para a realização da 1ª Etapa - Prova de 
Capacidade Física? 
 

• É obrigação do candidato imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI e tomar conhecimento da data, 
horário e local de realização da 1ª Etapa – Prova de Capacidade Física, que estará disponível neste site, 04 (quatro) dias 
anteriores a data de sua realização.                                                                                                                                                    
• Para a realização da Prova, você deverá: 

 a) comparecer no dia, local e horário previamente designados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, 
portando o original do Documento de Identificação e o Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI; 

 b) entregar no dia de realização desta Prova, Atestado Médico, conforme subitens 8.3.3 e 8.3.3.1 do Edital; 
 c) estar vestido com trajes adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha para o sexo feminino), tênis e 

camiseta. 
 

13)  Há instruções específicas para a Prova Prática? 
 

• Os candidatos aos cargos de ELETRICISTA, MOTORISTA E COLETOR, aprovados na 1ª Etapa e classificados para esta 
Prova, deverão: 

- Imprimir o Comunicado de Convocação para a Prova Prática e tomar conhecimento da data, horário e local de 
realização desta Prova, que estará disponível neste site. 
- Comparecer no dia, local e horário previamente designados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, 
portando o original do Documento de Identificação e o Comunicado de Convocação para a Prova Prática. 
- O candidato ao cargo de COLETOR deverá comparecer com trajes adequados, a saber: roupas que lhe permitam 
saltar do caminhão em movimento e sapato fechado ou tênis. 
- No dia de realização desta Prova, o candidato ao cargo de MOTORISTA deverá apresentar além do Documento de 
Identificação, a Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” original, dentro do prazo de validade, sem a 
qual não fará a prova sendo, portanto, eliminado do Concurso. 

 

14)  Qual a Instituição responsável pela realização do Concurso? 
 

• O Concurso Público será realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, ficando sob a 
responsabilidade da Universidade Federal de Goiás - UFG, por meio do Centro de Seleção, a elaboração, impressão, 
aplicação, gabarito, segurança, fiscalização e correção das provas, resposta aos recursos, bem como, a emissão dos 
resultados.    

 

15)  Qual o prazo de validade do Concurso? 
 

• Concurso Público terá a validade de 02 (dois) anos a partir da data de publicação de sua homologação no Diário Oficial do 
Município, prorrogável por mais 02 (dois) anos, a critério da Administração Municipal, nos termos do art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal. 


