PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ – GO

CONCURSO PÚBLICO – 001/2013.

Aditivo nº. 005/2013 ao Edital nº. 001/2013, de 12 de março de 2013.

A Comissão Especial do Concurso Público da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JATAÍ - Estado do Goiás, instituída pelo Decreto Municipal
071/2013, de 08 de fevereiro de 2013 no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, faz
tornar público o presente ADITIVO Nº 005/2013 ao Edital Nº 001/2013, de 12 de
março de 2013, no que concerne aos seguintes aspectos:
Art. 1º - Fica modificado o subitem 13.1 do Edital 001/2013, de 12 de março de
2013, (DA PROVA DE TÍTULO) passando a figura como segue:
13.1 Participarão da Prova de Títulos somente os Candidatos que
concorrerem aos cargos de Nível Superior classificados na Prova Objetiva em
até 03 (três) vezes o número de vagas e o seu julgamento obedecerão aos
seguintes critérios de pontuação, conforme a tabela abaixo:
Títulos (Pós Graduação)
Nível 1 - Comprovante de conclusão de curso de
especialização em nível de PósGraduação com carga horária mínima
de 360h na área específica que está
concorrendo.
Nível 2 - Comprovante de conclusão de curso de
Mestrado na área específica que está
concorrendo.
Nível 3 - Comprovante de conclusão de curso
em Doutorado na área específica que
está concorrendo.
Nível 4 - Comprovante de conclusão de curso
em Pós-Doutorado na área específica
que está concorrendo.

Valor
Unitário

Pontuação
Máxima

1,25

2.5

5,0

5,0

7,5

7,5

10,0

10,0

Art. 2º - Caso venha existir candidatos portadores de títulos, devidamente
comprovados, classificado e convocados para esta fase, que não concorde com a
nova pontuação desta prova estipuladas pelo presente termo aditivo e não queiram
mais continuar participando do certame, terão direito ao ressarcimento dos valores
da taxa de inscrição, os quais poderão ser devolvidos aos candidatos mediante
requerimento em formulário específico, constante do anexo I do presente aditivo.
www.institutocidades.org.br

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ – GO

Art. 3º - Caso existam valores recolhidos a titulo de pagamento de taxa de
inscrições efetuadas em duplicidade, fora do prazo ou não recebidas por motivo de
ordem técnicas em computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como por fatores de ordem técnica que impossibilitou
a transferência de dados, estes valores poderão ser devolvidos aos candidatos
mediante requerimento em formulário especifico constante do Anexo II do termo
ADITIVO 004/2013.
Art. 4º - Os casos previstos nos artigos 2º e 3º deverão ter seus requerimentos
interpostos no PROTOCOLO GERAL da Prefeitura Municipal de Jataí, localizada
na Rua Itarumã, 355 Setor Santa Maria, Jataí-Go, no prazo máximo e improrrogável
de três dias, estes contados a partir da data da convocação para a prova de títulos.
Art. 5º - Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital Nº
001/2013, de 12 de março de 2013 e nos aditivos 001/13 de 01 de abril de 2013,
002/13 de 15 de abril de 2013 e no aditivo 003/13 07 de junho de 2.013 e 004/2013
de 09 de julho de 2013.

JATAÍ (GO), 11 de julho de 2013.

HILDA HELENA DO PRADO
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público
Representante do Poder Executivo

Valter Pedro Cardoso

Carlos Roberto Ribeiro Pinho

Vice Presidente
Representante do Poder Executivo

Rep. dos Servidores Públicos Municipais

Oriston de Souza Cardoso

Simone Oliveira Gomes

Rep. dos Servidores Públicos Municipais

Representante da Comunidade

Adalto Barbosa de Magalhães
Representante da Comunidade
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ANEXO I DO ADITIVO 005/13
ANEXO XI DO EDITAL 001/13

FORMULÁRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE
TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO QUE DESISTIU DE PARTICIPAR DO
CERTAME POR DISCORDÂNCIA COM A NOVA PONTUAÇÃO DA PROVA DE
TÍTULOS ESTIPULADA NO ADITIVO 005/2013

ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO
PÚBLICO.

Eu, _______________________________________________________________,
candidato (a) inscrito (a) no Concurso Público 001/2013, com inscrição nº. ________
e CPF nº. _____________________, RG nº. ____________________, expedido
pela ________________, solicito a devolução do valor de R$ _______________ (__
____________________________________________________)

da

taxa

de

inscrição, pelo seguinte o motivo abaixo identificado:

MOTIVO

RAZÕES DO PLEITO

DESISTÊNCIA DE CONTINUAR
PARTICIPANDO DO CERTAME
APÓS A PUBLICAÇÃO DO
ADITIVO Nº 005/13

A restituição da taxa de inscrição deverá ser depositada no Banco ______________,
agencia nº. __________, conta nº. ____________________, operação nº. _______,
ou pela seguinte modalidade ___________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________
Local e data

_________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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