
 

PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2016 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
1.º ADITIVO AO EDITAL  

 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 276, de 03 de junho de 2015 e amparado 
pelo Decreto n. 2.530, de 15 de outubro de 2014 com suas alterações, e ainda pelo que preconiza o artigo 37, 
incisos I e II e artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, bem como o Edital n.º 001/2016, 

 
RESOLVE tornar públicas as seguintes alterações e retificações no Edital nº 001/2016:  

 
ALTERAR o Quadro 1, do subitem 1.7 do Edital, no que se refere às etapas do concurso para o cargo de 
Profissional de Educação II, que passa a constar de 2 (duas) etapas assim estabelecidas:  
 

Profissional de Educação II 
Primeira Etapa Eliminatória e Classificatória Prova Objetiva e Redação 

Segunda Etapa Classificatória Prova de Títulos 

 
ALTERAR o item 8.3.1 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
8.3.1. Primeira Etapa - Prova Objetiva e Redação - Eliminatória e Classificatória com duração de 5 
(cinco) horas. 
 
RENUMERAR os subitens relativos a Primeira Etapa - Prova Objetiva e Redação, da seguinte forma: 
 

De Para 
8.3.1.2 8.3.1.1.1 
8.3.1.3 8.3.1.1.2 
8.3.1.4 8.3.1.1.3 
8.3.1.5 8.3.1.1.4 
8.3.1.6 8.3.1.1.5 
8.3.2 8.3.1.2 

8.3.2.1 8.3.1.2.1 
8.3.2.1.1 8.3.1.2.2 
8.3.2.2 8.3.1.2.3 
8.3.2.3 8.3.1.2.4 
8.3.2.4 8.3.1.2.5 
8.3.2.5 8.3.1.2.6 
8.3.2.6 8.3.1.2.7 
8.3.2.7 8.3.1.2.8 
8.3.2.8 8.3.1.2.9 

 
INCLUIR no subitem 8.3 do Edital, os seguintes subitens referentes a Segunda Etapa – Provas de Títulos 
para o cargo de Profissional de Educação II: 
8.3.2. Segunda Etapa – Prova de Títulos - Classificatória. 
8.3.2.1. A Prova de Títulos terá caráter classificatório sendo analisados os títulos de todos os candidatos 
aprovados na Prova de Redação. O caráter classificatório se refere a todos os candidatos aprovados na Prova 
de Redação, independentemente de estarem ou não dentro do número de vagas pré-estabelecido. A Prova de 
Títulos não terá caráter eliminatório, pois não eliminará candidatos que não apresentarem quaisquer títulos. 
8.3.2.2. As informações prestadas nos documentos serão de inteira responsabilidade do candidato, bem 
como a entrega destes na data estabelecida, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de 
procedimento no ato da entrega dos mesmos. 
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8.3.2.3. A comprovação de conclusão de curso deverá ser feita por meio de fotocópia autenticada de 
certificado e/ou diploma, de acordo com as exigências da legislação pertinente ou, ainda, por meio de 
declaração e/ou atestado de conclusão original de curso de especialização, mestrado ou doutorado. A 
documentação deverá ser colocada dentro de um envelope devidamente identificado com o nome do 
candidato, número de sua inscrição e número de seu documento de identidade. 
8.3.2.4. A fotocópia deverá estar legível e autenticada. Caso a cópia apresentada esteja ilegível ou sem 
autenticação a mesma não será analisada e a pontuação correspondente será desconsiderada. 
8.3.2.5. O Centro de Seleção da UFG não realizará autenticação de quaisquer documentos comprobatórios. 
8.3.2.6. O envelope identificado, contendo o título do candidato, deverá ser entregue até o último dia do 
período previsto no Cronograma do Concurso (Anexo III deste Edital), na sede do Centro de Seleção da 
UFG, situado à Rua 226, Qd. 71, s.n., Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74610-130, no horário de 8 às 
17 horas. O envelope com o título poderá, também, ser enviado por encomenda expressa (Sedex ou similar), 
às custas do candidato, para o Centro de Seleção, com postagem efetuada até esse último dia. 
8.3.2.7. Caso o candidato queira complementar ou substituir o documento apresentado, é necessário 
entregar/enviar essa documentação até o último dia previsto para entrega da documentação para a Prova de 
Títulos, especificando por escrito o motivo do encaminhamento dessa documentação. Após esse dia, não 
será permitida qualquer complementação ou substituição de documentos. 
8.3.2.8. A documentação NÃO será conferida no momento da entrega/recebimento, cabendo ao candidato a 
responsabilidade pelo envio, de forma completa, da documentação. 
8.3.2.9. Caso o candidato não entregue o documento comprobatório autenticado, ou em caso de declaração 
de conclusão de curso, documento original, a pontuação atribuída a essa avaliação será ZERO. 
8.3.2.10. A Prova de Títulos será pontuada de acordo com as especificações e limites de pontuação que 
constam no Quadro 9 a seguir: 
 

Item Título Valor do Título 

1 
Grau de Especialista em área de concentração específica à do cargo que concorre, 
obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor, 
com carga horária mínima de 360 horas. 

4** 

2 
Grau de Mestre, em área de concentração específica à do cargo que concorre, 
obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 
Observação: Não acumulativo com o item 1 

8** 

3 
Grau de Doutor em área de concentração específica à do cargo que concorre, 
obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 
Observação: Não acumulativo com os itens 1 e 2. 

12** 

 Pontuação Máxima Possível 12 

**Não haverá possibilidade de somatório de mais de 1(um) título. 
 
 
8.3.2.11. O resultado da Prova de Títulos será a pontuação obtida pelo candidato em um dos itens do Quadro 
9 deste Edital. 
8.3.2.12. Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes no Quadro 9 deste Edital, sendo 
desconsideradas quaisquer outras entregues em desacordo com as condições previstas neste Edital. 
8.3.2.13. Os diplomas e certificados em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado e revalidado por instituição brasileira credenciada, de 
acordo com a legislação pertinente. 
8.3.2.14. Não serão pontuados os títulos entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital. 
8.3.2.15. A identificação de fraude em qualquer documento comprobatório desclassificará automaticamente 
o candidato. 
8.3.2.16. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sendo ELIMINADO do concurso público, 
tornando-se sem efeito quaisquer atos de posse ou nomeação, se já ocorridos, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório por meio de recurso, sem prejuízo de outras eventuais sanções cíveis e criminais que possa sofrer. 
8.3.2.17. O Centro de Seleção poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais das cópias autenticadas 
apresentadas, para a devida comprovação. 
8.3.2.18. As questões não definidas nas orientações anteriores que surgirem durante a análise dos títulos 
serão definidas pelas bancas examinadoras do Centro de Seleção. 
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8.3.2.19. Os títulos não serão devolvidos, nem fornecidas cópias de quaisquer documentos, ficando sob a 
guarda do Centro de Seleção da UFG em até 30 dias da publicação do resultado final do certame, sendo, 
após esse período, repassados à Prefeitura de Goiânia. 
8.3.2.20. O Boletim de Desempenho do candidato na Prova de Títulos, com as notas obtidas em cada 
item/título, poderá ser retirado, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Centro de Seleção, na 
mesma data de divulgação do resultado preliminar dessa prova.  
 
RETIFICAR o item 10.3 do Edital, relativo a classificação dos candidatos ao cargo de Profissional de 
Educação II, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
10.3. Os candidatos aos cargos de Profissional de Educação II serão classificados em ordem decrescente do 
total de pontos obtidos no somatório da Prova Objetiva, da Redação e da Prova de Títulos. 
 
RETIFICAR o subitem 10.4.1.4 e incluir o subitem 10.4.1.5 no Edital, referentes aos Critérios de Desempate 
dos candidatos ao cargo de Profissional de Educação II, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
10.4.1.4. Para o cargo de Profissional de Educação II (todas as áreas, exceto PE II/Professor de Libras) o 
candidato que tiver maior: 
a) pontuação na Redação; 
b) pontuação na Disciplina Conhecimentos na Área de Atuação; 
c) pontuação na Disciplina Conhecimentos sobre Educação; 
d) pontuação na Prova de Títulos; e 
e) idade. 
10.4.1.5. Para o cargo de Profissional de Educação II, PE II/Professor de Libras, o candidato que: 
a) apresentar perda auditiva bilateral de severa a profunda, a partir de 71 (setenta e um) dBNA (art 4º, inciso II 
do Decreto Federal nº 3.298/1999 com alterações posteriores e art 7º, § 1º do Decreto Federal nº 5.626/2005) 
b) tiver maior pontuação na Redação; 
c) tiver maior pontuação na Disciplina Conhecimentos na Área de Atuação; 
d) tiver maior pontuação na Disciplina Conhecimentos sobre Educação; 
e) tiver maior pontuação na Prova de Títulos; e 
f) tiver maior idade. 
 
RETIFICAR os subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 e alíneas, relativos ao Resultado Final do Concurso e ao 
Cadastro de Reserva, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
11.1.1. Serão aprovados para os cargos de Auxiliar de Atividades Educativas e Assistente Administrativo 
Educacional, os candidatos que, simultaneamente, obtiverem nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos e 
estiverem posicionados até 03 (três) vezes o número de vagas dos cargos, ou seja: 
… 
11.1.2. Serão aprovados para o cargo de Agente de Apoio Educacional, os candidatos que, 
simultaneamente,: 
... 
11.1.3. Serão aprovados para o cargo de Profissional de Educação II, os candidatos que, simultaneamente,: 
a) obtiverem nota igual ou superior a 35 (trinta e cinco) pontos na Prova Objetiva; 
b) estiverem classificados dentro dos limites estabelecidos nos subitens 8.3.1.2.1 e 8.3.1.2.2 deste Edital 
para a correção da Redação; 
c) obtiverem a nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos na Redação;  
d) obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos no somatório da Prova Objetiva e Redação. 
e) obtiverem pontuação na Prova de Títulos ou não, conforme subitens 8.3.2.1 deste Edital. 
 
RETIFICAR a alínea “g” do subitem 12.1 do Edital, relativo aos resultados previstos no Cronograma, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
g) resultado das Provas Objetivas, de Redação, da Prova de Títulos e de Capacidade Física (preliminares e 
finais); 
 
ALTERAR o texto da alínea “i” do subitem 13.1.1 e as demais alíneas, relativas aos recursos conforme a seguir: 
i) o resultado preliminar da Prova de Títulos; 
j) a aplicação da Prova de Capacidade Física; 
k) o resultado preliminar da Prova de Capacidade Física; 
l) o resultado preliminar da Perícia Médica; 
m) o resultado preliminar do Concurso Público.  
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INCLUIR no Anexo I do Edital, item referente à Remuneração Inicial do cargo de Auxiliar de Atividades 
Educativas, com a seguinte redação: 
Os ocupantes do cargo de Auxiliar de Atividades Educativas¸ nos termos da Lei nº 9.637/2015 poderão 
perceber ainda, Adicional de Incentivo Funcional correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento do 
Nível/Referência inicial do cargo. Para tanto deverão estar lotados nas unidades da Rede Municipal de 
Ensino e no efetivo exercício das atribuições do cargo. 

  
INCLUIR no Anexo II do Edital, os requisitos para ingresso no cargo de Profissional de Educação II, na 
área de Ciências com a seguinte redação: 
 

PE II/Ciências 
x Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou 
x Licenciatura Plena em Ciências Naturais ou Ciências da Natureza ou 
x Licenciatura Plena em Física ou 
x Licenciatura Plena em Química. 

 

 
ALTERAR no Anexo II do Edital, os requisitos para ingresso no cargo de Profissional de Educação II, 
Professor de Libras e Intérprete de Libras que passam a ter a seguinte redação:  
 

PEII/Professor de Libras 

x Licenciatura Plena em Letras/Libras e Certificação de Proficiência 
para o ensino de Libras, emitida pelo MEC (PROLIBRAS) ou  

x Licenciatura Plena em Pedagogia e Certificação de Proficiência para 
o ensino de Libras, emitida pelo MEC (PROLIBRAS) ou 

x Curso Normal Superior e Certificação de Proficiência para o ensino 
de Libras, emitida pelo MEC (PROLIBRAS). 

PE II/Intérprete de Libras ** 
x Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento e Certificação 

de Proficiência para a tradução/interpretação de 
Libras/Português/Libras, emitida pelo MEC (PROLIBRAS). 

 
ALTERAR o Anexo III do Edital, incluindo no Cronograma datas relativas a Segunda Etapa – Prova de 
Títulos e outros eventos pertinentes, para o cargo de Profissional de Educação II, conforme a seguir: 
 

11 a 17/08/16 Prazo para entrega da documentação referente a comprovação dos Títulos informados no ato da 
inscrição para o cargo de Profissional de Educação II. 

 

24/08/16 

Publicação do Resultado Preliminar da análise de Títulos informados no ato de inscrição para o 
cargo de Profissional de Educação. 

Divulgação do Boletim de Desempenho na Prova de Títulos para o cargo de Profissional de 
Educação II. 

 

25 e 26/08/16 Prazo para Recurso contra a publicação do Resultado Preliminar da análise dos Títulos 
informados no ato de inscrição para o cargo de Profissional de Educação II. 

 

31/08/16 
Divulgação do Resultado Final da análise dos Títulos informados no ato de inscrição para o 
cargo de Profissional de Educação II. 

Divulgação do Resultado Preliminar do Concurso para o cargo de Profissional de Educação II. 

 

01 e 02/09/16 Prazo para interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar do Concurso para o cargo de 
Profissional de Educação II. 

 
Permanecem inalterados os demais termos do regramento do Concurso Público.  
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
DE GOIÂNIA, GOIÁS, aos 15 dias do mês de abril de 2016. 

 
VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário 
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