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PERGUNTAS FREQUENTES 
 
 
1) Como fazer a inscrição? 
 
• Para fazer sua inscrição, você deverá proceder da seguinte forma: 
 
a) acessar neste site a página do Concurso, a partir das 8 horas do dia 25 de maio até as 22 horas do 

dia 14 de junho de 2009;  
b) preencher todos os campos do Formulário de Requerimento de Inscrição e enviar a solicitação, 

conforme orientações e procedimentos contidos na página; 
c) imprimir as informações sobre sua inscrição e o Boleto Bancário; 
d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição conforme o valor abaixo especificado, unicamente por 

meio de Boleto Bancário, pagável preferencialmente, em qualquer Agência do Banco do Brasil. 
 
2) Qual o valor da taxa de inscrição? 
 
• R$ 75,00 (setenta e cinco) reais. 
 
3) Até quando é permitido efetuar o pagamento da taxa de inscrição? 
 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado impreterivelmente, até o dia 15/06/09 (1º 
dia útil após o encerramento das inscrições). 

 
4) Quais os documentos que serão aceitos para a inscrição e acesso aos locais de prova? 
 
• Serão considerados Documentos de Identificação neste Concurso, para inscrição e acesso aos 

locais de prova, os documentos originais oficiais válidos em todo o território nacional, expedidos 
pelos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança Pública e Justiça, Institutos de Identificação, 
Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal ou por Ordens ou Conselhos Profissionais 
regulamentados na forma da lei. 

• Os candidatos que apresentarem Carteiras de Conselhos Profissionais que não dispõem de 
impressão digital ficam cientes de que estarão sujeitos a Identificação Especial, compreendendo 
coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 

• Não serão aceitos como Documentos de Identificação, por serem documentos destinados a 
outros fins: Carteira Nacional de Habilitação (com foto), expedida conforme o Código de Trânsito 
Lei nº. 9.602, de 21/01/98, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo), Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira de 
Estudante, Passaporte, Certificado de Alistamento ou de Reservista, Crachá, Identidade Funcional 
ou qualquer outro documento diferente dos especificados acima. 

• Não serão aceitas cópias ainda que autenticadas. 
 
 
5) Qual o procedimento a ser seguido por candidato portador de deficiência? 
 
• Efetivada a inscrição, o portador de deficiência deverá entregar o original do Laudo Médico - Anexo 

II do Edital, das 10 horas do dia 25 de maio de 2009 até às 17 horas do 2º (segundo) dia útil após o 
encerramento das inscrições (exceto aos sábados e domingos), na Junta Médica Municipal, Rua 
R-8, Qd. R-2A, Lote 03, nº 38, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP. 74125-130, ou encaminhar as suas 
expensas, via SEDEX, sendo que somente serão considerados aqueles cuja postagem seja 
efetuada até o 2º (segundo) dia útil após o encerramento das inscrições. 

• Caso haja necessidade de condições especiais para a realização das provas, deverá requerê-las, 
por meio do preenchimento do formulário de Requerimento de Condições Especiais - Anexo III do 
Edital e entregá-lo das 10 horas do dia 25 de maio de 2009 até as 17 horas do 2º (segundo) dia útil 
após o encerramento das inscrições, na SMARH, Rua 16 esquina com Rua 12, nº. 97, Ed. Capemi, 
1º andar, Setor Central, juntamente com cópia do Laudo Médico – Anexo II ou encaminhá-lo as 
suas expensas, via SEDEX, desde que a postagem seja efetuada até o 2º (segundo) dia útil após o 
encerramento das inscrições. 
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• Se, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao 
requerimento, além da cópia do Laudo Médico – Anexo II, justificativa acompanhada de parecer 
do especialista da área da deficiência. 

 
6) E no caso de candidato com comprometimento de saúde ou candidata que estiver 

amamentando?  
• O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém acidentado, operado e 
outros), bem como a candidata que estiver amamentando e necessitar de condições especiais 
para realização da Prova Objetiva, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais 
- Anexo III do Edital, e entregá-lo na SMARH, até às 17 horas do penúltimo dia útil antes da 
prova. Após, deverá entrar em contato com o Centro de Seleção da UFG, Rua 226, Qd. 71, s/n, 
Setor Universitário.  

 
 
7) Em caso de erro nos dados da inscrição, o que fazer? 
 
• Até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das inscrições, o candidato poderá corrigir através 

deste site, na opção Acompanhamento de Inscrição, os seguintes dados: nome, número do 
documento de identificação, sexo, data de nascimento e a condição de portador ou não de 
deficiência. 

• Não será possível alterar o número do CPF, portanto, ao fazer sua inscrição, você deverá prestar 
bastante atenção ao digitar o CPF. 

• É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço, através do site www.goiania.go.gov.br.  
• A opção de alteração de endereço será disponibilizada a todos os candidatos até a homologação do 

Resultado Final do Concurso. 
• Após a homologação, somente o candidato aprovado terá essa opção, durante todo prazo de 

validade do Concurso. Caso não atenda a essa exigência, não lhe caberá qualquer recurso contra a 
Prefeitura, por não ter sido informado da convocação, nos termos dos itens 15.2 e 15.3 do Edital.  

 
 
8) Quando e como serão realizadas as provas? 
 
• As Provas do Concurso serão realizadas, conforme especificado a seguir: 

- Dia 05/07/09: 1ª Etapa – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conforme item 
8.1 do Edital; 
- Dias 30 e 31/07/09: 2ª Etapa – Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório, conforme o 
item 8.2 do Edital. Serão convocados para esta Etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 70 (setenta) pontos na Prova Objetiva e que estiverem classificados em ordem 
decrescente da pontuação obtida até o limite de 03 (três) vezes o número de vagas. 

 
9) Onde estarão disponíveis o horário e o local das provas? 
 
• Para saber o horário e local de prova, você deverá imprimir os comunicados especificados abaixo, 

que estarão disponíveis no site do Concurso, 04 (quatro) dias antes da realização das provas: 
-     a partir de 01/07/09 - Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, para a Prova Objetiva; 
-     a partir de 26/07/09 - Comunicado de Convocação para a Prova de Capacidade Física. 

 
 
10) O que é necessário levar no dia da Prova Objetiva? 
 
• No dia da prova você deverá comparecer no local determinado para sua realização com 60 
(sessenta) minutos de antecedência do horário estipulado portando: 
-     Documento de Identificação original, conforme o especificado no capítulo 5 do Edital; 
-     Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI); 
-     Caneta esferográfica de tinta cor preta fabricada em material transparente. 
• Observar atentamente o que você não deve levar no dia da prova, conforme especificado no      

item 7.9 do Edital: 
NÃO SERÁ PERMITIDO ao candidato ingressar nos locais de prova portando qualquer tipo de arma, 
salvo os casos previstos em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, 
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agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager, 
etc, bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 
NÃO SERÃO PERMITIDAS, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual, 
escrita, etc. entre candidatos, bem como o uso de: livros, anotações, impressos, calculadoras ou 
similares, lapiseira de material não transparente, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria (chapéu, boné, gorro) ou outros materiais similares. Somente será permitido o uso de 
caneta de tinta preta fabricada em material transparente, borracha comum, lápis de madeira ou 
lapiseira fabricada em material transparente, sendo eliminado do Concurso o candidato que 
descumprir esta determinação. 

 
 
11) Há instruções específicas para a Prova de Capacidade Física? 
 
• Os candidatos aprovados na 1ª Etapa e classificados para esta Prova deverão: 

- Imprimir o Comunicado de Convocação para Prova de Capacidade Física e tomar conhecimento   
da  data,  horário  e  local  de sua realização, que estará disponível no site do Concurso. 

      - Comparecer no dia, local e horário previamente designados, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) minutos, portando o original do Documento de Identificação especificado no Capítulo 
5 do Edital e o Comunicado de Convocação para a Prova de Capacidade Física. 

• O candidato deverá entregar no dia da realização da prova, Atestado Médico informando claramente 
que dispõe de plenas condições físicas para se submeter a todos os testes exigidos na mesma. 

• Somente será aceito o Atestado Médico emitido com data de até 30 (trinta) dias anteriores à 
realização da Prova, constando:  
a) nome completo do candidato;  
b) assinatura do médico responsável;  
c) número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM;  
d) data de emissão do Atestado.  

• O Atestado Médico será analisado, no momento da prova, por um médico designado pelo Centro de 
Seleção da UFG, que avaliará, mediante as informações nele contidas, se o candidato dispõe de 
condições para realizar a prova. Ocasião em que o Atestado será retido, passando a integrar o 
arquivo do Concurso. 

 
 
12)  E em caso de perda do Documento de Identificação? 
 
• No momento da Prova, o candidato 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) anteriores à data da realização das provas. 
- em caso de perda ou extravio, declaração de próprio punho com firma reconhecida, emitida 
com prazo máximo de 30 (trinta) anteriores à data da realização das provas. 

 
13)  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. 
 
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? 
 
• O 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. 


