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EDITAL N°02 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 01/16 DE ABERTURA E REGULAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Nova Veneza – GO., representada pela Presidente da 

Comissão de Concurso Público 001/2016, no uso de suas atribuições legais, 

comunica a retificação dos seguintes itens: 

 

Onde se lê: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, representado pelo seu Presidente, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade do provimento de 

cargos, torna público que no período de 9 a 29/01/2017 serão realizadas inscrições 

para CONCURSO PÚBLICO 01/16 destinado ao preenchimento de vagas existentes 

no Departamento jurídico da Câmara Municipal de Nova Veneza e dá outras 

providencias, conforme Lei nº 999/15, bem como, as que ocorrerem no prazo de 

validade do concurso, e será conduzido pela comissão nomeada através do Decreto 

nº 001/2016, de 16 de novembro de 2016, tendo sua execução a cargo da empresa 

Somar Consultoria e Assessoria EIRELI, observadas as seguintes condições: 

 

Leia se:  

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, representado pelo seu Presidente, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade do provimento de 

cargos, torna público que no período de 05 a 25/06/2017 serão realizadas inscrições 

para CONCURSO PÚBLICO 01/16 destinado ao preenchimento de vagas existentes 

no Departamento jurídico da Câmara Municipal de Nova Veneza e dá outras 

providencias, conforme Lei nº 999/15, bem como, as que ocorrerem no prazo de 

validade do concurso, e será conduzido pela comissão nomeada através do Decreto 

nº 001/2016, de 16 de novembro de 2016, tendo sua execução a cargo da empresa 

Somar Consultoria e Assessoria EIRELI, observadas as seguintes condições: 
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Onde se lê: 

4.2 - O período de inscrições será de 09/01/2017 a 29/01/2017 com início às 10:00 

horas e término as 23:59 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), desde 

que seja efetuado o pagamento da taxa de inscrição até o primeiro dia útil após o 

encerramento do prazo de inscrição.  

 

Leia se:  

4.2 - O período de inscrições será de 05/06/2017 a 25/06/2017 com início às 10:00 

horas e término as 23:59 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), desde 

que seja efetuado o pagamento da taxa de inscrição até o primeiro dia útil após o 

encerramento do prazo de inscrição.  

 

Onde se lê: 

5.10 - A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será 

divulgada no dia 10/02/17 no site de divulgação do certame, podendo os interessados 

apresentar recurso contra a decisão.  

5.11 - Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão efetivar 

a inscrição com emissão do boleto bancário e pagamento da taxa até dia 14/02/17  

 

Leia se:  

5.10 - A relação dos candidatos indeferidos, que se inscreveram com isenção da taxa 

de inscrição, será divulgada no dia 27/06/17 no site de divulgação do certame, 

podendo os interessados apresentar recurso contra a decisão.  

5.11 - Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão efetivar 

a inscrição com emissão do boleto bancário no período de 04 a 07/07/17. 

 

Onde se lê: 

8. ETAPAS DO CONCURSO E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

8.1 O Concurso Público será realizado em duas etapas, sendo: 

a) Primeira etapa aplicar-se-á provas teóricas objetivas, de caráter eliminatório 

e classificatório, cuja pontuação valerá 100 (cem) pontos; 
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b) Segunda etapa de caráter classificatória de provas de títulos, somente para 

os candidatos que pontuarem no mínimo 50 pontos, do total da prova objetiva.  

 

Leia se:  

8. ETAPAS DO CONCURSO E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

8.1 O Concurso Público será realizado em duas etapas, sendo: 

 a)  Primeira etapa aplicar-se-á provas teóricas objetivas, de caráter eliminatório e   

classificatório, cuja pontuação valerá 100 (cem) pontos; 

c) Segunda etapa de provas de títulos de caráter classificatório, somente para 

os candidatos que pontuarem a partir de 50 pontos do total da prova objetiva. 

 

Onde se lê: 

9. PROVAS OBJETIVAS (1ª. ETAPA): 

9.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 19/03/17 (Domingo), em horários e 

locais previamente divulgados pela Comissão do Concurso Público, e terá a duração 

de 3 horas.  

 

Leia se:  

9. PROVAS OBJETIVAS (1ª. ETAPA): 

9.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 20/08/17 (Domingo), em horários e 

locais previamente divulgados pela Comissão do Concurso Público, e terá a duração 

de 3 horas.  

 

Onde se lê: 

10.2 - Os candidatos deverão entregar os títulos em cópias autenticadas, dentro de 

envelope lacrado, devidamente identificado com o nome do candidato, citando número 

de inscrição e o número do CPF, para o representante da Comissão de Concurso 

Público até o 2º dia útil após a publicação do resultado Preliminar no Prédio da Câmara 

sito: Av. Vereador José Francisco da Silva nº 62 Centro - Nova Veneza Goiás. Essa é 

a única forma que serão recebidos os títulos. 
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Leia se:  

10.2 - Os candidatos deverão enviar os títulos até o 2º dia útil após a publicação do 

resultado Preliminar, em cópia autenticada e digitalizada pelo site: 

www.somarconsultoria.net.br, ou entregar em cópias autenticadas dentro de envelope 

lacrado devidamente identificado com o nome do candidato, citando número de 

inscrição e o número do CPF, para o representante da Comissão de Concurso Público 

no Prédio da Câmara sito: Av. Vereador José Francisco da Silva nº 62 Centro - Nova 

Veneza Goiás. Essas são as únicas formas que serão recebidos os títulos. 

 

Onde se lê: 

13.3 Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou procurador dentro do 

prazo estabelecido, de forma legível, enviados pelo e-mail: 

contato@somarconsultoria.net.br , ou protocolados na sede da Câmara Municipal, no 

horário de expediente, com indicação do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou de seu procurador, observado o modelo descrito no 

ANEXO V deste Edital. 

 

Leia se:  

13.3 Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou procurador dentro do 

prazo estabelecido, de forma legível, enviados pelo site: 

www.somarconsultoria.net.br, ou protocolados na sede da Câmara Municipal, no 

horário de expediente, com indicação do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou de seu procurador, observado o modelo descrito no 

ANEXO V deste Edital. 

 

Exclua se:  

13.6. Poderão ser apresentados pedidos de recursos pelo candidato ou procurador 

através dos correios via AR, desde que a correspondência ou os originais sejam 

entregues na Comissão de concurso no prazo estabelecido, não sendo admitidos 

outros meios não previstos neste Edital. 

 

 

 

http://www.somarconsultoria.net.br/
mailto:contato@somarconsultoria.net.br
mailto:contato@somarconsultoria.net.br
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Onde se lê: 

 

ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA 

PREVISTA 

ATIVIDADES PRINCIPAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS 

DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

09 a 29/01/17 Período para realização das inscrições 

10/02/2017 Divulgação da lista de indeferidos 

13 e 14/02/17 
Prazo para pagamento pelos candidatos que tiveram pedido de 

isenção indeferidos.  

24/02/17 
Homologação das inscrições deferidas e indeferidas com lista dos 

candidatos PNEs 

08/03/17 Divulgação dos locais e horários das provas 

2/17 Realização das Provas Objetivas (1ª. etapa)  

21/03/17 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 

29/03/17 Divulgação dos gabaritos finais das Provas Objetivas 

 

05/04/17 
Divulgação do resultado preliminar  

14/04/17 
Divulgação dos resultados finais com classificação dos aprovados 

por ordem decrescente de pontos até o limite do ponto de corte. 
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Leia se:  

ANEXO IV 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA 

PREVISTA 

ATIVIDADES PRINCIPAIS DESENVOLVIDAS DURANTE A 

REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

05 a 25/06 Período para realização das inscrições 

27/06 Divulgação da lista de indeferidos 

04 a 07/07 
Prazo para pagamento pelos candidatos que tiveram pedido de 

isenção indeferidos.  

21/07 
Homologação das inscrições deferidas e indeferidas com lista dos 

candidatos PNEs 

11/08 Divulgação dos locais e horários das provas 

20/08 Realização das Provas Objetivas (1ª. etapa)  

21/08 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 

30/08 Divulgação dos gabaritos finais das Provas Objetivas 

 

11/09 
Divulgação do resultado preliminar  

12 e 13/09 Entrega dos títulos dos candidatos aprovados.  

29/09 
Divulgação dos resultados finais com classificação dos aprovados 

por ordem decrescente de pontos até o limite do ponto de corte. 

 

 
NOVA VENEZA, 25 de maio de 2017 

 
 

MARIA JOSE DA COSTA CÂNDIDO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 




