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RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

A Chefe do Poder Executivo Municipal de Santa Isabel/GO, CASSIA SILVA CAIXEITA DOURADO, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de 
Concurso Público nº 01/2019, (ALTERAÇÃO: Da Forma e do período de inscrição.) 
 
 
1 – O ITEM 5 – PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
01/2019. 
 
O item 5 – Pedidos de isenção da Taxa de inscrição do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do item 5 – 
Pedidos de isenção da Taxa de inscrição. 
 

5 –PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

[…] 

5.4 Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá efetuar sua inscrição e anexar o Documento intitulado 
“COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO” bem como a ficha de pedido de isenção (ANEXO VI), devidamente preenchida, bem como a 
documentação, abaixo exigida, para comprovação da condição informada, protocolando diretamente na sede da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ISABEL/GO, situada à Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO, CEP 76320-000, podendo fazê-lo por 
procurador devidamente constituído; 

 
 
2 – O ITEM 6 – DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 
 
O item 6 – Das Inscrições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do item 6 – Das 
Inscrições desta Retificação. 

 

6 – DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições deverão ser realizadas VIA INTERNET, através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br, em período e 
horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (ANEXO VI deste Edital), não sendo aceitos fora do período 
estabelecido. Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL/GO, situada à Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO, CEP 76320-000, 
em período e horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital). 

[...] 

6.9 Durante o período de inscrição, a segunda via do boleto bancário poderá ser obtida no endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, ficando indisponível a partir do primeiro dia útil após a data determinada para pagamento. A ELO 
ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas não forem 
de responsabilidade dos organizadores. 

 
 

3– O ITEM 7 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES. 
 
O item 7 – Outras informações sobre as inscrições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos 
termos do item 7 – Outras informações sobre as inscrições. 
 

7– OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 
[...] 

7.11 Para verificar se seu pagamento já foi identificado pelos organizadores do Processo Seletivo, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico da empresa organizadora - www.eloassessoriaeservicos.com.br e proceder da seguinte forma: 
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a) Acessar a área do candidato, denominada “Área do Candidato”, localizada à direita na parte superior da tela principal do site, informando 
“CPF” e “SENHA” cadastrados no momento da inscrição; 

b) Clicar no botão “VERIFICAR”. (Em caso de esquecimento, clicar na opção “ESQUECI MINHA SENHA.”); 
c) Será aberta a ÁREA DO CANDIDATO. Logo abaixo você tem a opção “MINHAS INSCRIÇÕES”, selecione e localize todas inscrições já feitas; 
d) A identificação do pagamento ocorre no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a efetivação do pagamento da taxa e será exibida a 

mensagem “Confirmação de pagamento - EFETUADO”. 

 

4 -ANEXO VII DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

O Anexo VII do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO VII desta 
Retificação. 

 

Santa Isabel/MG, 25 de outubro de 2019. 

CASSIA SILVA CAIXEITA DOURADO  
Prefeito Municipal 

l  
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

16/10/2019 a 
17/10/2019 e 
28/10/2019 a 
29/10/2019 

08:00 ás 10:30 e 
13:00 ás 16:30 

Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição. 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
ISABEL/GO, situada na Avenida Antônio Francisco da 
Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO CEP 76320-000. 

08/11/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor 
da taxa de inscrição 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

16/10/2019 a 
16/11/2019 

08:00 do dia 
16/10/2019 ás 

16:30 do dia 
16/11/2019 

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público e Entrega do Laudo 
Médico pelo candidato que quiser concorrer como deficiente. 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
ISABEL/GO, situada na Avenida Antônio Francisco da 
Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO CEP 76320-000. 

18/11/2019 
08:00 ás 10:30 e 
13:00 ás 16:30 

Último dia para protocolo do Laudo Médico pelo candidato que quiser 
concorrer como deficiente e que solicitou atendimento em condições 
especiais 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
ISABEL/GO, situada na Avenida Antônio Francisco da 
Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO CEP 76320-000. 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 
Estabelecimento bancário, observado o horário de 
atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição. 

02/12/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de participação do candidato como 
PCD e de atendimento em condições especiais 

Nos termos do item 1-6 deste Edital 

Até 02/12/2019 15h 
Divulgação da relação de candidatos inscritos homologados, dos locais 
de realização das Provas e confirmação de data e horários de prova. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

08/12/2019 08h Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
A divulgar, até a data e horário constante do evento 
anterior, nos termos do item 1-6 deste Edital. 

08/12/2019 22h 
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

Até 18/12/2019 15h 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal 
e emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do Resultado Geral (em 
ordem de classificação, contemplando todos os candidatos envolvidos, 
classificados, excedentes, reprovados e ausentes). 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

Até 20/12/2019 
08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados 
Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
ISABEL/GO, situada na Avenida Antônio Francisco da 
Silva, s/n, Centro Santa Isabel - GO CEP 76320-000. 

Até 10/01/2020 15h 

Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, 
contemplando somente os candidatos classificados e excedentes), 
depois de decorrido o prazo recursal e emitidos os respectivos 
pareceres. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. No prazo máximo de 
30 (trinta) dias após 
terem sido ultimadas 

todas as etapas 
editalícias 

- 
Homologação do resultado final (exceto para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde cuja homologação será após a conclusão do curso 
formação realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel) 

 


