ESTADO DEGOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/GO
EDITAL Nº 493, DE 3 DE AGOSTO DE 2020
A Prefeitura Municipal de São Domingos, no Estado de Goiás, tendo em vista o disposto na Constituição Federal, torna público o
seguinte:
a) a retomada do cronograma do concurso, conforme Anexo I deste Edital;
b) a exclusão do Cargo 3, Monitor de Artesanato;
c) a abertura de prazo para devolução de taxa de inscrição, exclusivamente, para os candidatos ao referido cargo;
d) a retificação do subitem 7.2 do Edital nº 235, de 29 de abril de 2020.
1 DA EXCLUSÃO DO CARGO DE MONITOR DE ARTESANATO
1.1 Fica excluído o CARGO 3, MONITOR DE ARTESANATO, em cumprimento a publicação da Lei Complementar Federal 173/2020 Art.
8º, de 27 de maio de 2020.
2 DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS CANDIDATOS AO CARGO MONITOR DE
ARTESANATO
2.1 A solicitação de devolução de taxa de inscrição deverá ser realizada no período do dia 4 ao dia 10 de agosto de 2020, devendo o
candidato, para tanto, preencher o requerimento apresentado no Anexo II deste edital, informando seu número de inscrição, seu CPF,
seus dados bancários e dados referentes ao concurso público e enviá-lo para o endereço eletrônico contato@institutoibest.com.br.
2.1.1 O requerimento será recebido pelo Instituto Ibest e encaminhado à Prefeitura Municipal de São Domingos – GO, que será a única
responsável pela devolução do valor correspondente à taxa de inscrição.
2.1.2 A Prefeitura Municipal de São Domingos – GO não se responsabilizará por solicitação de devolução da taxa de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
2.2 O candidato que não possuir conta-corrente ou conta poupança prestará as informações solicitadas no requerimento citado no
subitem 2.1 e deverá deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.
2.2.1 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta-corrente ou conta poupança será disponibilizada para
saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao caixa e apresentar seu CPF e seu documento de
identidade.
2.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.
2.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 14 de agosto de 2020.
2.5 O candidato que não solicitar a devolução da taxa de inscrição conforme subitem 1.1 deste edital não terá sua taxa de inscrição
ressarcida.
2.6 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste edital será preliminarmente indeferida.
3 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 7.2 DO EDITAL DE ABERTURA
7.2 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 23 de agosto de 2020, no turno da manhã,
para os cargos de nível superior e, no turno da tarde, para os cargos de nível fundamental.

Cleiton Gonçalves Martins
Prefeito

ANEXO I
CRONOGRAMA (DATAS PROVÁVEIS)
EVENTOS
Publicação do Edital de abertura
Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Publicação do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa.
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa.
Publicação do resultado definitivo da solicitação de isenção de taxa.
Período de inscrições, solicitação para concorrer a vaga como candidato com deficiência e para solicitação
de atendimento especial no dia da prova.

DATAS PROVÁVEIS
29/4/2020
4 e 5/5/2020
7/5/2020
8 e 9/5/2020
11/5/2020
6 a 17/5/2020

Último dia para pagamento da taxa de inscrição

18/5/2020

Publicação da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas

22/5/2020

Publicação do resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência e das solicitações de atendimento especial
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar de solicitações para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de atendimento especial
Publicação do resultado definitivo das solicitações para concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência e das solicitações de atendimento especial e Resultado das inscrições homologadas
Publicação do Edital de convocação da prova objetiva e divulgação do comprovante definitivo de inscrição
com informações sobre os locais

20/5/2020
21 e 22/5/2020
27/5/2020
17/8/2020

Aplicação das provas objetivas

23/8/2020

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva

24/8/2020

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado final da prova objetiva e convocação
para Avaliação de Títulos para os cargos de nível superior
Período de entrega de documentos para avaliação de títulos
Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos

25 e 26/8/2020
2/9/2020
3 a 6/9/2020
9/9/2020
10 e 11/9/2020

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos

15/9/2020

Publicação do Resultado Final

21/9/2020

ANEXO II

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
(EXCLUSIVAMENTE PARA OS CANDIDATOS AO CARGO 3, MONITOR DE ARTESANATO)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - GO
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Eu, _______________________________________________________________________________,
venho, por meio deste, requerer a devolução do valor de R$ 70,00 (setenta reais), referente à devolução da
taxa de inscrição para o cargo de Monitor de Artesanato, conforme Edital de retificação do concurso nº 493, de
3 de agosto de 2020.
A seguir, informo os meus dados bancários para devolução do valor:

Nome
CPF / CNPJ
Endereço
CEP
Telefone
E-mail
Banco
Agência
C/C ou Poupança

*Caso não possua conta-corrente ou conta poupança, assinale abaixo e deixe o quadro em branco.

□ Informo que não possuo conta-corrente nem conta poupança em meu nome.
No aguardo, agradeço antecipadamente.

____________________________________________________________
Assinatura do candidato

