
 
 

GOVERNO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 

 
EDITAL N.º 02/2011, DE 03 DE MARÇO DE 2011  

RETIFICAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
A Comissão do Concurso Público do Município de Planaltina - GO, nomeada pelo Decreto n.º 
1.868/GABIN, de 09 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do 
Edital Normativo n.º 01/2011, de 02 de março de 2011, para provimento de vagas e formação de cadastro 
reserva, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital 
supracitado. 
 
1. Alterar o item 2.3.2, que passa a ter a seguinte redação: 
 
2.3.2 O período de inscrição para todos os cargos, exceto os cargos 219 e 220, terá início às 10h do dia 
03/03/2011 e término às 12h do dia 07/04/2011, considerando o horário de Brasília.  
 
2. Incluir o item 2.3.2.1, com a seguinte redação: 
 
2.3.2.1 O período de inscrição para os cargos 219 e 220 terá início às 10h do dia 10/03/2011 e término às 
12h do dia 07/04/2011, considerando o horário de Brasília. 
 
3. Alterar o item 11.7, que passa a ter a seguinte redação: 
 
11.7 Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do 
interessado, com reconhecimento de firma, no endereço: Praça Jurandir Camilo Boaventura (Praça 
Central) S/N – Centro – Planaltina-GO – Paróquia Divino Espírito Santo, ou no endereço do INSTITUTO 
QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa 
Norte, CEP 70.763-530 – Brasília-DF. 
 
4. Alterar o item 13.6, que passa a ter a seguinte redação: 
 
13.6 A aprovação no Concurso Público gera, para o candidato, direito à nomeação, de acordo com o 
número de vagas efetivas existente. Para os candidatos aprovados no Concurso Público e classificados 
nas vagas destinadas à formação de cadastro reserva, gera apenas a expectativa de direito à nomeação. 
Para os candidatos que vão compor o Cadastro de Reserva, a Prefeitura Municipal de Planaltina-GO 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades 
do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e de novas vagas que venham a ser criadas 
durante o período de validade do Concurso. 
 

Dr. Benedito Castro da Rocha 
Comissão do Concurso Público 
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