
PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

CONCURSO PÚBLICO –EDITAL N.º 002/2015 

AUDITOR DE TRIBUTOS 

1.º ADITIVO AO EDITAL N.º 002/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE 
GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto n.º 2.530 de 15 de 
outubro de 2014 e alterações posteriores, bem como no Edital n.º 002/2015, 

RESOLVE tornar pública a prorrogação das inscrições do Concurso Público para provimento 
de vagas no cargo de Auditor de Tributos do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de 
Finanças de Goiânia até o dia 11 de janeiro de 2015, assim como de outros eventos pertinentes, retificando o 
Cronograma do Concurso conforme a seguir: 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

DATA EVENTOS 

30/11/15 a 11/01/16 Período de inscrições 

12/01/16 

Último dia para pagamento de inscrição. 
Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que desejam 
concorrer como deficientes e/ou solicitaram tempo adicional para realização das 
provas. 
Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais para 
realização das provas, acompanhado da documentação exigida. 

13/01/16 
Último dia para conferência e alteração dos dados cadastrais informados no ato da 
inscrição, com exceção do nome e do número do cadastro de pessoa física (CPF). 

18/01/16 Homologação da inscrição. 

19 e 20/01/16 Prazo para recurso contra a Homologação da inscrição. 

21/01/16 Divulgação das respostas dos recursos contra a Homologação da inscrição. 

25/01/16 

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 
exigida para fins de concorrer como deficiente, e/ou dos que solicitaram tempo 
adicional. 
Publicação das respostas aos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições 
especiais para a realização das provas.  

26 e 27/01/16 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da entrega da 
documentação dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de 
concorrer como deficiente e/ou solicitaram tempo adicional e dos que solicitaram 
condições especiais para realização das provas. 

28/01/16 Divulgação do resultado final da entrega da documentação exigida para fins de 
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concorrer como deficiente, e/ou dos que solicitaram tempo adicional. 

Resposta dos recursos contra o resultado preliminar da entrega da documentação dos 
candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer como 
deficiente e/ou solicitaram tempo adicional e dos que solicitaram condições especiais 
para realização das provas. 

Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova Objetiva. 

Permanecem inalterados os demais termos do regramento do Concurso Público, inclusive as 
outras datas do Cronograma. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAPREFEITURADE 
GOIÂNIA, GOIÁS, aos 30 dias do mês de dezembro de 2015. 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário 
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