
 
 

GOVERNO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 

 
EDITAL N.º 06/2011, DE 01 DE ABRIL 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.º1.868/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 ANEXO I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, dos Cargos Técnico em Radiologia – Raio X 

Convencional e Técnico em Radiologia - Radiodiagnóstico, que passa a ter a seguinte redação: 
 
 

Cargo Requisitos Atribuições 

Técnico em Radiologia - Raio X 
Convencional 

Certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível médio 
(antigo 2º grau), fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação; Curso Técnico 
em Radiologia - Raio-X Convencional 
ou Ensino Superior na área ou Registro 
Profissional definitivo no respectivo 
conselho de classe. 

Realizar os exames de Raio-X, simples e contrastados; 
revelação; zelar pela assepsia, conservação e 
manutenção dos equipamentos, materiais e das salas de 
exames; proceder a reposição do material necessário às 
punções venosas, para os exames contrastados; elaborar 
estatística diária dos exames realizados, filmes utilizados 
e inutilizados, distinguindo-os por tamanho; zelar pelo 
controle radioativo do pessoal e do ambiente, através da 
proteção de dosímetros, observando os períodos de 
reposição. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo. 

Técnico em Radiologia - 
Radiodiagnóstico 

Certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível médio 
(antigo 2º grau), fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação; Curso Técnico 
em Radiologia - Radiodiagnóstico ou 
Ensino Superior na área ou Registro 
Profissional definitivo no respectivo 
conselho de classe. 

Realizar os exames de Raio-X, simples e contrastados; 
revelação; zelar pela assepsia, conservação e 
manutenção dos equipamentos, materiais e das salas de 
exames; proceder à reposição do material necessário às 
punções venosas, para os exames contrastados; elaborar 
estatística diária dos exames realizados, filmes utilizados 
e inutilizados, distinguindo- os por tamanho; zelar pelo 
controle radioativo do pessoal e do ambiente, através da 
proteção de dosímetros, observando os períodos de 
reposição. Realizar exame de Mamografia. Desempenhar 
outras atividades afins ao cargo. 

 
 
2. Alterar o item 7.8.1, que passa a ter a seguinte redação: 

 
7.8.1 Será eliminado do concurso, o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data 
bank, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 
 

3. Incluir os itens 7.8.1.1, 7.8.1.2, 7.8.1.3, 7.8.1.4, 7.8.1.5, 7.8.1.6, 7.8.3, 7.22 e 7.23, que passam a ter a seguinte 
redação: 
 

7.8.1.1 Os equipamentos e/ou objetos descritos no item 7.8.1 serão armazenados em saco plástico inviolável fornecido 
pelo INSTITUTO QUADRIX antes do início da prova. 
7.8.1.2 Todos os equipamentos eletrônicos que forem acondicionados no saco plástico inviolável deverão estar 
desligados e com a bateria desconectada.  
7.8.1.3 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos 
supracitados nem dos sacos plásticos invioláveis. 



7.8.1.4 A abertura do saco plástico inviolável só será permitida fora do ambiente de prova. 
7.8.1.5 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 7.8.1, no dia 
de realização das provas. 
7.8.1.6 No dia de realização das provas, o INSTITUTO QUADRIX poderá submeter os candidatos ao sistema de 
detecção de metal. 
7.8.3 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação. 
7.22 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do concurso público. 
7.23 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude. 

 
 

4. Alterar o item 7.20, que passa a ter a seguinte redação: 
 

7.20 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua 
realização: 
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 
b) não apresentar o documento de identidade exigido no item 4.20 deste Edital; 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
e) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem 
expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 
f) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 
como relógio do tipo data bank, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 
g) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos; 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, 
que não os permitidos; 
i) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
j) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
k) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta e/ou a folha de texto definitivo; 
l) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no cartão-resposta; 
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do concurso público; 
o) não permitir a coleta de sua assinatura; 
p) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos; 
q) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação; 
r) não permitir ser submetido ao detector de metal. 

 
 
 

Dr. Benedito Castro da Rocha 
Comissão do Concurso Público 
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