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RETIFICAÇÃO N° 006 
 

 
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 sexto termo de retificação ao Edital de 
Concurso Público nº 01/2019 (ALTERAÇÃO: Anexo VII) 
 
Informamos que, como é de conhecimento notório, o Município de Santa Isabel/GO, por meio dos Decretos n° 072/2020, 
079/2020 e 095/2020, declarou situação de CALAMIDADE na saúde pública, suspendendo atendimento presencial junto à sede 
da prefeitura como medida de efrentamento ao COVID-19, o que resultou na interrupção deste certame, que se encontrava em 
fase de entrega de títulos em 18/03/2020, interrupção esta que deverá permanecer até o prazo previsto no Decreto n° 079/2020 
(31 de dezembro de 2020), que poderá ser antecipado, em caso de melhora na situação pandêmica do país, ou adiado, caso a 
situação seja agravada. 
 
Contudo, em razão do relatado pelo Secretário Municipal de Saúde, por meio do Ofício n° 031/2020, que consiste na 
demonstração e comprovação da necessidade imediata de prestação de serviços fisioterapeuticos pelo município, o Decreto n° 
140/2020 autorizou o seguimento dos atos necessários para admissão de pessoal apenas para o cargo de FISIOTERAPEUTA, 
nos termos do cronograma do Anexo VX, desta refiticação,  
 
Ressalta-se que o atendimento presencial dos candidatos, nesta fase de entrega de títulos e posterior comparecimento para 
entrega de documentos para posse, seguirão as orientações devidas de distanciamento pessoal, e que há nas instalações da 
prefeitura recipientes de alcool em gel e sabonete nos sanitários.  
 
Com relação aos demais cargos, informamos que assim que hovuer melhora no quadro pandêmico (COVID-19), o andamento 
das fases do concurso público será normalizado e seguirá o cronograma integrante no Anexo VII. 
 
ALTERAÇÕES: 
 
1 –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, 
subdivididos em Cronograma 01, Cronograma 02 e e Cronograma 03. 
 
 
 

Santa Isabel/GO, 03 de julho de 2020. 
 
 

CASSIA SILVA CAIXEITA DOURADO 
Prefeita Municipal 

 
 

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA ISABEL/ GO 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

Realização: 

 
 

 

Página 2 de 4  

 

ANEXO VII 
 

CRONOGRAMA 01  
DO CONCURSO PARA OS DEMAIS CARGOS  

 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 
16/10/2019 e 
17/10/2019 

28/10/2019 a 

29/10/2019 

25/11/2019 a 

27/11/2019 

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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 

Isabel - GO CEP 76320-000 e pelo e-mail 

contato@eloassessoriaeservicos.com.br. 

07/12/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa 

de inscrição 
Nos termos do item 1.6 do Edital 

16/10/2019 a 

16/11/2019 

25/11/2019 a 

14/12/2019 

08:00 do dia 

25/11/2019 ás 

16:30 do dia 

14/12/2019 

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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 

Isabel - GO CEP 76320-000 e no site da empresa elo 

assessoria www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

16/12/2019 
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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 

Isabel - GO CEP 76320-000. Nos termos do item 13 do 

Edital. 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de 

atendimento e das transações financeiras de cada 

instituição. 

13/01/2020 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de participação do candidato como PCD e 

de atendimento em condições especiais 
Nos termos do item 1.6 do Edital 

Até 13/01/2020 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 do Edital 

19/01/2020 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 do Edital 

19/01/2020 22h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. Nos termos do item 1.6 do Edital 

03/02/2020 a 

07/02/2020 

08:00 às 10:30 e 

13:00 às 16:30 

Reabertura do prazo recursal sob o Gabarito Provisório (5 dias úteis) – 

Recomendação MPGO - Ofício n° 037/20/20/PMJR 
Nos termos do item 11 do Edital 

21/02/2020 15h 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal e 

emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do Resultado Geral Preliminar (em 

ordem de classificação, contemplando todos os candidatos envolvidos, 

classificados, excedentes, reprovados e ausentes). 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

27/02/2020 a 

03/03/2020 

08:00 às 10:30 e 

13:00 às 16:30 
Prazo recursal ao Resultado Geral Preliminar Nos termos do item 11 do Edital 

16/03/2020 a 

17/03/2020 

08:00 às 10:30 e 

13:00 às 16:30 
Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados Nos termos do item 9 do Edital 

18/03/2020 a  

19/04/2020 
- 

INTERRUPÇÃO DO ANDAMENTO DO CONCURSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE 

EMERGENCIA (COVID-19) DECRETO 072/2020 E DECRETO N° 095/2020 
- 

x x 
Divulgação do Resultado, com base na entrega de títulos (em ordem de 

classificação, contemplando somente os candidatos classificados e excedentes)  
Nos termos do item 1.6 do Edital 

x x Prazo recursal ao Resultado Final  Nos termos do item 11 do Edital 

x x 

Divulgação do Resultado Final de todos os cargos (em ordem de classificação, 

contemplando somente os candidatos classificados e excedentes), após prazo 

recursal do Resultado divulgado com base na entrega de títulos  

Nos termos do item 1.6 do Edital. 

No prazo máximo de 30 

(trinta) dias após terem 

sido ultimadas todas as 

etapas editalícias  

- Homologação do resultado final para todos os cargos Nos termos do item 1.6 do Edital 
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ANEXO VII 
 

CRONOGRAMA 02  
DO CONCURSO PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ENFERMEIRO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 
  

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 
16/10/2019 e 
17/10/2019 

28/10/2019 a 
29/10/2019 

25/11/2019 a 
27/11/2019 

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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 
Isabel - GO CEP 76320-000 e pelo e-mail 
contato@eloassessoriaeservicos.com.br. 

07/12/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

16/10/2019 a 
16/11/2019 

25/11/2019 a 
14/12/2019 

08:00 do dia 
25/11/2019 ás 
16:30 do dia 
14/12/2019 

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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 
Isabel - GO CEP 76320-000 e no site da empresa elo 
assessoria www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

16/12/2019 
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 Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa 
Isabel - GO CEP 76320-000. Nos termos do item 13 do Edital. 

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

13/01/2020 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de participação do candidato como PCD e de 
atendimento em condições especiais 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

Até 13/01/2020 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 do Edital 

19/01/2020 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 do Edital 

19/01/2020 22h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. Nos termos do item 1.6 do Edital 

03/02/2020 a 
07/02/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Reabertura do prazo recursal sob o Gabarito Provisório (5 dias úteis) – 
Recomendação MPGO - Ofício n° 037/20/20/PMJR 

Nos termos do item 11 do Edital 

21/02/2020 15h 

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

Nos termos do item 1.6 do Edital 

27/02/2020 a 
03/03/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Prazo recursal ao Resultado Geral Preliminar Nos termos do item 11 do Edital 

16/03/2020 a 
17/03/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados Nos termos do item 9 do Edital 

18/03/2020 a  
05/04/2020 

- 
INTERRUPÇÃO DO ANDAMENTO DO CONCURSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE 
EMERGENCIA (COVID-19) DECRETO 072/2020 E DECRETO N° 095/2020 

- 

06/04/2020 a 
09/04/2020 

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. A realização deste ato está 
condicionada ao cumprimento das regras de distancia 
mínima e cuidados de prevenção contra o COVID-19, de 
modo que só estarão autorizados a entrada de um candidato 
por vez na sala do protocolo geral. 

13/04/2020 15h 

Divulgação do Resultado, com base na entrega de títulos (em ordem de classificação, 
contemplando somente os candidatos classificados e excedentes) e Resultado 
Provisório, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, depois de decorrido o 
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

13/04/2020 a 
17/04/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Prazo recursal ao Resultado Final e Resultado Provisório para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde 

Nos termos do item 11 do Edital 

20/04/2020  

Divulgação do Resultado Final, exceto para o cargo de Agente Comunitário de Saúde 
(em ordem de classificação, contemplando somente os candidatos classificados e 
excedentes) e  Convocação do(s) aprovado(s) ao cargo de Agente Comunitário de 
Saúde para efetuar matrícula no curso de formação (entre os dias 20/04/2020 a 
21/04/2020) 

 

No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias – 

- Homologação do resultado, exceto ACS Nos termos dos itens 14.6 do Edital. 

22/04/2020 a 
26/04/2020 

- 
Prazo para realização do Curso de Formação para o cargo de Agente Comunitário de 
Saúde 

Nos termos dos itens 14.6.1 do Edital. 

28/04/2020 15h 
Divulgação do Resultado Final, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, após 
a realização do curso de formação  

Nos termos do item 1.6 do Edital 

No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias  

- Homologação do resultado final do cargo de ACS Nos termos do item 1.6 do Edital 
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ANEXO VII 
 

CRONOGRAMA 03 
CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA  

 
  

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 
16/10/2019 e 
17/10/2019 

28/10/2019 a 
29/10/2019 

25/11/2019 a 
27/11/2019 

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 e pelo e-mail 
contato@eloassessoriaeservicos.com.br. 
Nos termos do item 5 do Edital 

07/12/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa 
de inscrição 

Nos termos do item 5.13 do Edital 

16/10/2019 a 
16/11/2019 

25/11/2019 a 
14/12/2019 

08:00 do dia 
25/11/2019 ás 
16:30 do dia 
14/12/2019 

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 e no site da empresa elo 
assessoria www.eloassessoriaeservicos.com.br, 
Nos termos do item 6 do Edital 

16/12/2019 
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. 
Nos termos do item 13 do Edital 

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

13/01/2020 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de participação do candidato como PCD e 
de atendimento em condições especiais 

Nos termos do item 13 do Edital 

Até 13/01/2020 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 8 do Edital. 

19/01/2020 08h Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
A divulgar, até a data e horário constante do evento 
anterior, nos termos do item 8 do Edital 

19/01/2020 22h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. Nos termos do item 8 do Edital 

03/02/2020 a 
07/02/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Reabertura do prazo recursal sob o Gabarito Provisório (5 dias úteis) – 
Recomendação MPGO - Ofício n° 037/20/20/PMJR 

Nos termos do item 11 do Edital 

21/02/2020 15h 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal e 
emitidos os respectivos pareceres; 
Divulgação do Resultado Geral Preliminar (em ordem de classificação, 
contemplando todos os candidatos envolvidos, classificados, excedentes, 
reprovados e ausentes). 
Convocação para entrega de títulos entre os dias 16/03/2020 e 27/03/2020 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

27/02/2020 a 
03/03/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Prazo recursal ao Resultado Geral Preliminar Nos termos do item 11 do Edital 

16/03/2020 a 
17/03/2020 

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 

18/03/2020 a  
02/07/2020 

- 
INTERRPUPÇÃO DO ANDAMENTO DO CONCURSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE 
EMERGENCIA (COVID-19) DECRETOS N° 072/2020, 079/2020 E 095/2020 

- 

06/07/020 a 
09/07/2020 

13:00 às 16:30 Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados para o cargo de FISIOTERAPEUTA 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL/GO, 
situada na Avenida Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro 
Santa Isabel - GO CEP 76320-000. A realização deste ato 
está condicionada ao cumprimento das regras de distancia 
mínima e cuidados de prevenção contra o COVID-19, de 
modo que só estarão autorizados a entrada de um 
candidato por vez na sala do protocolo geral. 

10/07/2020 15h 
Divulgação do Resultado, com base na entrega de títulos (em ordem de 
classificação, contemplando somente os candidatos classificados e excedentes)  

Nos termos dos itens 14.6 do Edital. 

13/07/2020 a 
17/07/2020 

08:00 às 10:30 e 
13:00 às 16:30 

Prazo recursal ao Resultado da análise de títulos para o cargo de FISIOTERPEUTA Nos termos do item 11 do Edital 

20/07/2020  
Divulgação do Resultado Definitivo (em ordem de classificação, contemplando 
somente os candidatos classificados e excedentes) 

Nos termos do item 1.6 do Edital 

No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias – 

- Homologação do resultado Nos termos do item 1.6 do Edital 
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