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EDITAL Nº 01/2020 

CONCURSOPÚBLICO 

 

A Comissão do Concurso Público, instituída pelo Poder Executivo do Município de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, 
através do Decreto nº 1105/2019, de 13 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições, em atendimento ao 

TAC assinado com o Ministério Público de Goiás, em 04 de junho de 2017, torna Público o Edital n° 01/2020, nos itens a 
seguir descritos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Concurso Público está regulamentado pelo presente Edital. 

 
1.2 O Concurso Público visa ao provimento de vagas dos cargos ofertados e classificação para formação de cadastro 

de reserva técnica dos referidos cargos conforme especificado no item 2.2 Quadro 1 deste Edital. 

 
1.3 Os candidatos aprovados serão nomeados no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cachoeira 

Dourada de acordo com as seguintes Leis:: 
Lei nº 569/2009 de 11 de dezembro de 2009 (Magistério Público Municipal). 
Lei nº 723/2016 de 18 de janeiro de 2016 (Servidor Público da Saúde). 
Lei nº 724/2016 de 18 de janeiro de 2016 (Servidores Públicos da Administração). 

 

2. DOS CARGOS 

 
2.1 O quadro abaixo estabelece o cargo, descrição, requisitos básicos, carga horária semanal, vencimento, 

vagas, cadastro de reserva técnica e valor da taxa de inscrição. 

 
2.2 QUADRO 1 – Especificação dos cargos ofertados no Concurso Público: 
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Auxiliar de 

Secretaria 

Executar tarefas de apoio administrati-
vo nos diversos setores do Poder Exe-
cutivo Municipal, como finanças, con-
tabilidade, patrimônio, compras e licita-
ções, recursos humanos, operando 
equipamentos diversos, inclusive tele-
fonia. Atuar na função de Secretário de 
Escola. Realizar trabalhos de Redação 
e executar outras atividades afins. 

 
 

Ensino Mé-
dio 

 
 
 

40 
Horas 

 
 
 
R$ 1.766,34 

 
 
 

06 

 
 
 

18 

 
 

 
R$ 70,00 
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Auxiliar de   
Serviços 
Gerais 

Executar serviços de limpeza e arru-
mação nas dependências das Unida-
des Administrativas Municipais, visan-
do o bom funcionamento das mesmas. 
Preparar e servir cafés a chefia, servi-
dores do setor, e, se solicitado, a clien-
tes e visitantes. Lavar copos, xícaras, 
cafeteira, coador, e demais utensílios 
de cozinha; preparar lanches e refei-
ções, quando designado. Executar ser-
viços como auxiliar de jardinagem em 
canteiros e jardins das Unidades Admi-
nistrativas Municipais. Desempenhar 
função de portaria, controlando a en-
trada e saída de pessoas e de veícu-
los, atendendo pessoas e fornecendo 
informações. Executar outras ativida-
des afins ao cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 
Horas 

 
 
 
 
 

 
R$ 1.102,56 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 

R$ 40,00 

Auxiliar 
Odontológi-
co 

Exercer atividades de auxílio nas fun-
ções de higiene dental, orientando e 
assistindo os pacientes, em apoio ao 
Técnico de Saúde Bucal e ao Cirurgião 
Dentista, e desenvolvendo programas 
curativos, educativos e preventivos, 
objetivando a melhoria da saúde da 
população. Executar outras atividades 
afins ao cargo. 

Ensino Fun-
damental 
(completo) e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Odontologia 
– CRO 

40  
Horas 

R$ 1.383,83 02 06 R$ 40,00 

Coletor de 
Lixo 

Coletar lixo urbano e suburbano da 
cidade, inclusive de estabelecimentos 
comerciais e hospitalares na condução 
do lixo aos respectivos depósitos e, ali, 
providenciar o seu descarregamento. 
Exercer outras atividades afins ao seu 
cargo por determinação do setor com-
petente ao Município. 

1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.102,56 02 06 R$ 40,00 

Eletricista 

Executar tarefas de menor complexi-
dade, em colaboração com eletrotécni-
cos ou engenheiros, na área de insta-
lações elétricas de baixa e alta tensão; 
estudar o trabalho a ser realizado, con-
sultando plantas, esquemas especiais, 
e outras informações, para estabelecer 
o roteiro das tomadas e interruptores, 
utilizando ferramentas manuais co-
muns e especiais e materiais e elemen-
tos de fixação, para estruturar a parte 
geral da instalação elétrica; executar o 
corte, dobradura e instalação de con-
dutos isolantes e enfiação ou instalar 
diretamente os cabos elétricos, utili-
zando equipamentos de cortar e dobrar 
tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar pros-
seguimento a montagem; ligar os fios à 
fonte fornecedora de energia, utilizando 
alicates, chaves conectores e material 

Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40  
Horas 

R$ 1.479,11 02 06 R$ 40,00 
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isolantes, para completar a tarefa de 
instalação; testar a instalação, fazendo-
a funcionar em situações reais repeti-
das vezes, para comprovar a exatidão 
do trabalho executado; testar os circui-
tos de instalação, utilizando aparelhos 
de comparação e verificação, elétricos 
ou eletrônicos, para detectar partes ou 
peças defeituosas, substituir ou reparar 
fios ou unidades danificadas, utilizando 
ferramentas manuais comuns e espe-
ciais, materiais isolantes e soldas, para 
devolver à instalação elétrica, condi-
ções normais de funcionamento, mon-
tar e reparar instalações elétricas e 
equipamentos auxiliares em moradias, 
estabelecimentos industriais e comer-
ciais e outros edifícios, proceder à ins-
talação e reparos em pequenos moto-
res elétricos; proceder à limpeza e con-
servação de equipamentos e materiais 
elétricos. 

Encanador 

Auxiliar na manutenção de tarefas nas 
áreas de hidráulica e saneamento bá-
sico; auxiliar na limpeza e conservação 
de equipamentos e materiais hidráuli-
cos, abertura de valetas e instalação 
de rede de água e esgoto sanitário, e 
manutenção dessa rede; tapar buracos 
e bueiros; auxiliar em tarefas seme-
lhantes a respeito de saneamento bá-
sico. 

1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.311,81 01 03 R$ 40,00 

Enfermeiro 
Padrão 

Planejar, organizar, supervisionar, co-

ordenar e executar os serviços de en-

fermagem nas Unidades Municipais de 

Saúde, bem como, participar da elabo-

ração e execução de programas de 

Saúde Pública. Executar outras ativi-

dades afins ao cargo. 

Superior em 
Enfermagem 
com registro 
no Conselho 

40 
Horas 

R$ 2.587,65 03 09 R$120,00 

 
 

 
Fiscal de  
Postura 

Fiscalizar o cumprimento da legislação 
municipal sobre obras e edificações do 
Município, fazendo vistorias, leitura de 
projetos, conferência de medidas, cál-
culos de área, autuações, notificações, 
embargos e aplicando multas. Fiscali-
zar o cumprimento da legislação muni-
cipal sobre posturas do Município, fa-
zendo vistorias nas atividades comer-
ciais localizadas e ambulantes, nos 
logradouros Públicos em geral, orien-
tando e autuando os contribuintes infra-
tores. Verificar e acompanhar o cum-
primento da Legislação, sobre meio 
ambiente, comunicar as infrações co-
metidas aos Órgãos competentes. 

Ensino Médio 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.766,34 01 03 R$ 70,00 
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Fiscal de  
Tributos 

Orientar os contribuintes quanto à le-
gislação fiscal em vigor e exigir dos 
mesmos o fiel cumprimento desta; 
examinar os livros fiscais e de escritu-
ração contábil; fazer levantamentos 
contábeis; fiscalizar o pagamento de 
todos os tributos devidos ao Município; 
expedir autuações fiscais e intimações; 
auxiliar os órgãos de arrecadação Es-
tadual e Federal dentro de sua área de 
atuação; expedir guias de recolhimen-
to; proceder avaliação de imóveis ur-
banos e rurais para efeito de pagamen-
to de impostos. Desempenhar outras 
atividades pertinentes ao cargo. 

Ensino Médio 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 2.216,36 01 03 R$ 70,00 

Gari 

Realizar os trabalhos de conservação e 
limpeza de estradas e caminhos, capi-
na e roçar terrenos, ruas e demais lo-
gradouros Públicos; realizar a limpeza 
e desentupimento de bueiros, sarjetas, 
valetas e canaletas; realizar a limpeza 
de rios e córregos; realizar a roça nas 
margens dos rios e nos acostamentos 
das estradas; escavar, tapar buracos, 
desobstruir estradas e caminhos. Que-
brar pavimentos, abrir e fechar valas, 
retirar entulhos, realizar serviços relati-
vos a limpeza urbana, obedecendo a 
roteiros preestabelecidos; realizar a 
varrição das ruas, avenidas, travessas 
e praças; realizar a coleta de lixo, 
acondicionando-o para o transporte 
Público ou nas lixeiras públicas; reali-
zar a capina de ruas, praças e demais 
logradouros Públicos; realizar a limpe-
za de logradouros Públicos ao término 
de feiras, desfiles, exposições ou qual-
quer outro evento; retirar cartazes ou 
faixas indevidamente colocados em 
vias públicas, de acordo com as instru-
ções recebidas; realizar a limpeza de 
parques, jardins, lagos, coretos e mo-
numentos Públicos; realizar os serviços 
de coleta de lixo, dentro do horário e 
roteiro estabelecidos. 

1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.102,56 06 18 R$ 40,00 

Merendeira 

Exercer trabalhos relacionados com a 
manipulação de técnicas, visando às 
modificações físico-químicas que de-
vem ser submetidos os alimentos. Tem 
como função básica, supervisionar e 
executar, sob direção superior, servi-
ços de preparação de alimentos e trei-
nar o pessoal auxiliar, junto a rede pú-
blica municipal de ensino. Executar 
outras atividades afins ao cargo. 

Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.102,56 05 15 R$ 40,00 
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Monitora 

Desempenhar atribuições nas escolas, 
creches, CEMEI’S e centros culturais, 
de apoio à criança, ao adolescente e 
aos cursando, no que se refere ao seu 
bem- estar físico e psicossocial, de-
sempenhando atividades de conformi-
dade com as exigências especificadas 
nos regulamentos. Desempenhar ou-
tras tarefas atinentes ao cargo. 

Ensino Médio 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.350,08 01 08 R$ 70,00 

Motorista 

Dirigir, com documentação legal, os 
veículos de passeio, caminhão, ambu-
lância, ônibus e semelhantes; manter o 
veículo em perfeitas condições; respei-
tar as leis de trânsito e as ordens de 
serviços recebidas; cumprir com a re-
gulamentação do setor de transporte; 
executar outras tarefas que contribuam 
direta ou indiretamente para o bom de-
sempenho de suas atividades pertinen-
tes ao cargo. 

Ensino Fun-
damental 
(completo) + 
CNH catego-
ria D ou E 
(com 3 anos 
de experiên-
cia) 
 

40 
Horas 

R$ 1.479,11 05 15 R$ 40,00 

Operador de 
Máquinas 

Operar trator de pneu, trator de lâmina, 

Motoniveladora (patrol), retroescavadeira, 

esteira, pá carregadeira e outros, execu-

tando as tarefas pertinentes à utilização 

dos mesmos na área urbana e rural; visto-

riar o veículo e zelar pela sua conserva-

ção e manutenção; recolhê-lo à garagem 

assim que as tarefas forem concluídas. 

1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) + 
CNH com 
categoria 
específica 

40 
Horas 

R$ 1.479,11 03 06 R$ 40,00 

Pedreiro 

Exercer atividades manuais de cons-

trução civil, auxiliar o Agente de Servi-

ços e Obras Públicas em tarefas perti-

nentes a execução e manutenção de 

serviços e obras, e outras atividades 

afins. 

1ª Fase do 
Ensino Fun-
damental 
(completo) 

40 
Horas 

R$ 1.479,11 02 06 R$ 40,00 

Professor 

(30 Horas 
Semanais) 

Compete ao professor, segundo sua 
habilitação, as atribuições de reger 
turmas, planejar e ministrar aulas em 
disciplinas e áreas de estudo definidas, 
orientar na realização de pesquisas 
escolares, elaborar programas e planos 
de aula, conduzir pesquisas na área da 
Educação, participar da elaboração de 
projetos educacionais e das propostas 
pedagógicas do Sistema Municipal de 
Ensino, acompanhar e avaliar o rendi-
mento escolar do corpo discente, for-
mulando estratégias de recuperação 
paralela para alunos de menor rendi-
mento e planejar, orientar, coordenar, 
administrar, auxiliar, supervisionar e 
inspecionar o processo pedagógico 
conduzindo, ainda cursos de treina-
mento e aperfeiçoamento para seus 
pares. 

Superior em 
Pedagogia ou 
Normal Supe-
rior 

30 
Horas 

R$ 1.920,11 11 33 R$120,00 
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Técnico em 

Enfermagem 

Auxiliar no atendimento a pacientes 
sob a supervisão e orientação do en-
fermeiro; cumprir prescrições médicas 
e de enfermagem, auxiliar em interven-
ções cirúrgicas, reprocessar e conser-
var o instrumental médico; observar e 
registrar sintomas e sinais vitais apre-
sentados pelos pacientes para reco-
nhecimento de autoridade superior; 
participar da preparação e assistência 
a pacientes no período pré e pós-
operatório nos trabalhos de obstetrícia 
e ainda em exames especializados; 
participar de programas de aprimora-
mento profissional; desempenhar ou-
tras tarefas semelhantes em especial 
nos programa de Saúde desenvolvidos 
pelo Município. Executar outras ativi-
dades afins ao cargo. 

Ensino Médio 
(completo / 
Técnico com 
Registro Pro-
fissional no 
Conselho) 

40  
Horas 

R$ 1.462,58 05 15 R$ 70,00 

 

3 DA DIVULGAÇÃO 

 
3.1 O Extrato, as eventuais alterações do Edital e a Homologação do Concurso Público serão publicados no 

placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de 
grande circulação. 

 

3.2 O Edital, em seu inteiro teor, e os demais atos referentes ao concurso, serão divulgados no endereço ele-

trônico: www.infocol.com.br e publicados no Placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada. 

 

3.3 O candidato deverá observar as etapas do concurso, que serão divulgadas em forma de comunicados 

nos endereços eletrônicos:  www.infocol.com.br e no Placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada. 

 
4 - DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1      A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste Edital, em 

suas alterações e em seus comunicados eventualmente divulgados, dos quais o candidato não poderá, em 
hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

 
4.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do Edital e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos. 

 
4.2 As inscrições estarão abertas do dia 24 de fevereiro de 2020 até às 23h59min do dia 16 de março de 2020, 

horário oficial de Brasília.  

4.3 A inscrição será feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.infocol.com.br. 

 
4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico citado no subitem 4.3 deste Edital, 

preencher todos os campos e enviar a solicitação conforme as instruções contidas na página. Ao completar o 
preenchimento dos campos, o candidato deverá imprimir as informações e o boleto para o pagamento da 
inscrição. 

 

http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
http://www.cocalzinho.go.gov.br/
http://www.cocalzinho.go.gov.br/
http://www.infocol.com.br/
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4.5 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda.  não se responsabilizará  por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das li-
nhas de comunicação ou de outros fatores de ordem técnica, alheios à INFOCOL – Informática e Concur-
sos Ltda., que impossibilitem a transferência de dados. 

 
4.6 Não serão aceitas inscrições extemporâneas, ou por carta, correio eletrônico, fax e outros. 

 
4.7 Ao candidato que não dispuser de acesso à internet para a realização da inscrição, a Prefeitura Municipal 

de Cachoeira Dourada, disponibilizará equipamento de informática, juntamente com um operador, de 

segunda à sexta-feira das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, durante o período de inscrição, na 

sede da mesma.  

4.8 No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção por um único cargo. 

 
4.9 O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dis-

pondo a INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. do direito de excluir do Concurso Público aquele que 
não preencher o formulário de forma correta e completa. 

 
4.10 Da Taxa de Inscrição 

 
4.10.1 Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento da taxa até o dia 17 de março 

de 2020. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente até essa data, independente de feriado 

municipal, estadual ou federal.  

4.10.2 A inscrição somente será efetivada mediante confirmação do pagamento da referida taxa pela INFOCOL – In-

formática e Concursos Ltda. As inscrições que forem pagas após o dia previsto no subitem 4.10.1 não te-
rão validade. 

 
4.10.2.1 O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme o subitem 4.10.1, via terminal de autoatendimento ou 

correspondente bancário, deverá ser efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéri-
cas. O não atendimento dessa exigência implicará no indeferimento da inscrição. 

 
4.10.2.2 Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 

 
4.10.2.3 É vedada a transferência para terceiros do valor pago a título de taxa de inscrição, assim como a transfe-

rência da inscrição para outrem. 

 
4.10.3 Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento for devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pa-

gamento não seja processado pelo banco até a data estipulada no subitem 4.10.1 deste Edital. 

 
4.10.4 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento para futura conferência, em 

caso de necessidade. 

 
4.10.5 O boleto bancário com a autenticação mecânica, ou o comprovante de pagamento bancário, com data até o 

dia limite do vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito. 

 
4.10.6  O comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 
 

4.10.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de cancelamento 

do Concurso Público por conveniência ou interesse da Administração, ou se for efetuado em duplicidade ou 

fora do prazo estabelecido neste Edital. 
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4.10.8 O candidato que pagar a taxa em duplicidade ou fora do prazo determinado poderá solicitar devolução do 

pagamento de inscrição do dia 18 de março de 2020 até o dia 20 de março de 2020. Para isso, deverá dirigir-se 

à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada na Praça dos Três Poderes nº 10,  sede do Mu-
nicípio, de segunda a sexta-feira, das 10:00h às 11:00 horas e das 14:00h às 16:00 horas, munido do docu-

mento de identidade original e do(s) comprovante(s) original(is) de pagamento.  

 
4.11 O candidato terá o período previsto de 24 de fevereiro de 2020 a 16 de março de 2020 para conferir sua inscri-

ção. Durante esse período, será disponibilizada ao candidato a opção de alteração dos dados cadastrais, que 
deverá ser feita através do endereço eletrônico www.infocol.com.br. Após essa data, serão considerados para 
fins de impressão e publicação, os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida via inter-
net, não havendo alterações posteriores.  

 
4.11.1 Após o prazo fixado no subitem 4.11 poderá haver alteração somente do endereço residencial do candidato, 

sendo o mesmo obrigado a mantê-lo atualizado por meio do endereço eletrônico: www.infocol.com.br. 
 

4.11.2 A data prevista para a publicação e divulgação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição deferi-
da será dia 23 de março de 2020.  

 
4.11.3 É de inteira responsabilidade do candidato ficar informado da regularidade de sua inscrição via internet, através 

do endereço eletrônico: www.infocol.com.br. 
 

4.11.4 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita, caso aprovado, entregar 

os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo, por ocasião da posse. 

 
5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que se enquadrem 

no disposto no Decreto n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 03 de ou-
tubro de 2008. 

 
5.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 

 
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o De-

creto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e, 

b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 
5.3 A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo candidato, no período de 24 

de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro de 2020, observado o horário de 

Brasília-DF, no endereço eletrônico www.infocol.com.br, conforme instruções contidas na página, sendo necessá-

ria a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal.  

 
5.3.1 Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet poderão utilizar-se do posto relacionado no subitem 4.7 

deste Edital, para efetuar a solicitação de inscrição com isenção de taxa. 

 
5.3.2 As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime definido em lei, o que acarreta sua elimi-
nação do concurso. 

 
5.4 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
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a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) Não observar a forma e o prazo estabelecidos no subitem 5.3 deste Edital. 

 
5.5 Analisados os pedidos de isenção, a relação dos pedidos deferidos será divulgada no dia 04 de março de 

2020, através do endereço eletrônico: www.infocol.com.br.  
 

5.5.1  O candidato poderá interpor recurso, de acordo com o especificado no item 12 deste Edital, somente via 
internet, através do endereço eletrônico www.infocol.com.br, conforme as orientações contidas na página, do 
dia 05 de março de 2020 até a 23 horas e 59 minutos do dia 06 de março de 2020, observado o horário de 

Brasília-DF.  

 
5.6  O candidato não contemplado com a isenção da taxa de pagamento de inscrição, que tenha interesse em partici-

par do certame, poderá imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, no endereço eletrônico 
www.infocol.com.br, após a publicação prevista no subitem 5.5, e deverá efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição até no máximo dia 17 de março de 2020, sob pena de ter a sua solicitação de inscrição cance-

lada, ficando automaticamente excluído do concurso.  

 
6 DAS VAGAS E DO TEMPO ADICIONAL PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊN-

CIA 

 
6.1 Conforme disposto na Lei Federal n° 7.853/1989, Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, fica 

assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de inscrição, para o preenchimento de vagas 
reservadas, nesse Concurso Público para investidura nos cargos ofertados neste Edital, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

6.2 Além da reserva de vagas, é assegurado ao deficiente o direito de tempo adicional para realização das provas, 

conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 

 
6.3 Das vagas destinadas aos cargos de que trata este Edital, e das que vierem a ser criadas durante o prazo de 

validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência. De 

acordo com os termos da Lei estadual nº 14.715/04, caso a aplicação do percentual resulte em número fraci-
onado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), esse deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subse-
quente. 

 
6.3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem no Decreto Federal n° 

3.298/1999 de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e na Súmula n° 377-STJ, de 22 de abril de 2009. 

 
6.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para 

a investidura no cargo, conforme especificado no subitem 2.2 - Quadro 1, deste Edital. 

 
6.5 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é portador de 

deficiência e assinalar o tipo de deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas destinadas a 
ampla concorrência. 

 
6.6 O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional de uma hora para fazer a prova deverá 

solicitar ao especialista da área de sua deficiência, que expresse detalhadamente no Laudo Médico a justi-
ficativa para a concessão dessa condição especial. 

 
6.7 O candidato que não apresentar o Laudo Médico com a justificativa para concessão do tempo adicional, ou 

apresentar laudo no qual o médico tenha descrito que o candidato não necessita desse tempo, terá o pedido 

http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
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indeferido. 

 
6.8 O candidato que solicitar tempo adicional e não enviar o Laudo Médico original, conforme especificado 

neste Edital, não poderá usufruir desse direito e, consequentemente, realizará as provas no tempo normal. 

 
6.9 O candidato que se declarar portador de deficiência e ou que necessitar de tempo adicional para realização da 

prova deverá enviar, via SEDEX, até o dia 16 de março de 2020, sendo válido para este fim o carimbo de emis-

são da ECT, o requerimento devidamente preenchido, o laudo médico original a que se refere o subitem 
6.9.1, e cópia legível do CPF para o endereço a seguir: 

 

INFOCOL - Informática e Concursos Ltda. 
Concurso Público – Poder Executivo Municipal Cachoeira Dourada 

Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07 - Setor Marista. 
Goiânia-GO. 
CEP: 74.160-010  

 
6.9.1  O laudo médico deverá ser anexado ao requerimento citado, conforme os modelos constantes no Anexo III 

desse Edital, obedecendo às seguintes exigências: 
a) Ter data de emissão posterior à data de publicação desse Edital; 
b) Constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no 

Conselho Regional de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) Descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 10; 

d) Constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações; 
e) No caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado de cópia autenticada do exame de audiometria 

recente, realizado até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 

f) No caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado de cópia autenticada do exame de acuidade 
visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06 (seis) meses anteriores 
ao último dia das inscrições. 

g) No caso de deficiente mental, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original do Teste de Avaliação 

Cognitiva (intelectual), especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido por 
médico psiquiatra ou por psicólogo, realizado em até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 

 
6.10 O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 6.9.1 desse Edital não terá validade, ficando o candi-

dato impossibilitado de concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. 

 
6.11 O candidato que se declarar portador de deficiência no ato da inscrição e não enviar o Laudo Médico, confor-

me subitem 6.9.1, será desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para rei-
vindicar qualquer garantia legal no Concurso Público. 

 
6.12 O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais can-

didatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao lo-
cal, ao horário e à data de realização da prova. 

 
6.13 O Laudo Médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim como não 

serão fornecidas cópias desse laudo. 

 
6.14 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. não se responsabilizará por qualquer tipo de extravio de re-

querimentos, laudo médico, recursos e outros documentos pertinentes ao Concurso Público. 
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6.15 A concessão ao candidato do direito de tempo adicional e a opção do candidato, no ato da inscrição, de 

concorrer como deficiente não garante a nomeação do candidato deficiente, ocorrendo a sua nomeação, so-

mente após a realização da perícia médica pela Junta Médica do Município de Cachoeira Dourada, que ve-

rificará a veracidade das informações e do Laudo Médico apresentado, podendo solicitar exames complementa-

res para verificar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. 

 
6.16 Durante o estágio probatório, o portador de deficiência será submetido a avaliação quanto à compatibilidade 

entre as atribuições do cargo e a deficiência, por equipe multiprofissional, nos termos do § 2º, do artigo 43, do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 
6.17 O portador de deficiência, reprovado no decorrer do período do estágio probatório em razão da incompatibili-

dade da deficiência com as atribuições do cargo, será exonerado. 

 
6.18 O portador de deficiência aprovado no concurso não poderá utilizar-se desta condição para justificar mu-

dança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua nomeação. 

 

7 DO CANDIDATO QUE NECESSITAR DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 

 
7.1 O candidato portador de deficiência ou o candidato temporariamente acometido de problema de saúde, que 

necessitar de condições especiais para fazer as provas, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, 
deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais para Realização de Prova, conforme modelo con-
tido no Anexo IV deste Edital, disponível no endereço eletrônico www.infocol.com.br, e enviá-lo via SE-
DEX, junto com a documentação solicitada no referido modelo de requerimento, para o endereço especificado no 
subitem 6.9 deste Edital, até o dia 16 de março de 2020, sendo válido para este fim o carimbo de emissão  

da ECT.  
 

7.2 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

 

7.3 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar no horário de realização das provas deverá levar um 
acompanhante que será responsável pela guarda da criança.  

 
7.4 O resultado da solicitação de condições especiais para realização da prova será divulgado exclusivamente 

ao candidato, no dia 23 de março de 2020, através do endereço eletrônico www.infocol.com.br.  

 
7.5 Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas, permanentes ou temporárias (gravidez, estados mens-

truais, indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que 
impossibilitem a realização da prova, diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão leva-
dos em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio 
da isonomia. 

 

7.6 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda., a seu critério, por medida de segurança ou por problema de 

saúde, poderá transferir o candidato de sua sala de prova para sala especial. 

 
8 DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
8.1 SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias de Segurança Pú-

blica e pelo Corpo de Bombeiro Militar, Diretoria Geral de Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia 
Militar, bem como passaporte, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (CNH) com foto, bem como as 

carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores do exercício profissional que, por lei federal, são considerados do-

http://www.infocol.com.br/
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cumentos de identidade. 

 
8.2 O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas condi-

ções, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas có-

pias, ainda que autenticadas, e nem aqueles documentos onde se possa ler “não alfabetizado” ou “infantil”. 

 
8.3 NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade a carteira nacional de habilitação (CNH) sem foto, certi-

dão de nascimento, cadastro de pessoa física (CPF), certidão de casamento, título eleitoral, carteira de estudante 
e certificado de alistamento ou de reservista, ou quaisquer outros documentos como (crachás, identidade funci-
onal e outros) diferentes dos estabelecidos no subitem 8.1 deste Edital. 

 
8.4 Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, o 

mesmo deverá apresentar um dos seguintes documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em 
órgão policial, emitido com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da prova, ou de-
claração de roubo ou perda, feita do próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrada em cartório. 
Nesse caso, será colhida a impressão digital do candidato no cartão resposta, para posterior confe-

rência. 

 
9 DAS PROVAS 

 
9.1 Para os cargos de Operador de Máquinas e de Professor, o Concurso será constituído de duas Etapas e 

em Etapa Única para os demais cargos conforme o especificado no subitem 9.3 - Quadro 2 deste Edital, e de 
acordo com o conteúdo programático especificado no Anexo II deste Edital.  

 

9.2 As provas do Concurso Público serão realizadas de acordo com o subitem 9.3 – Quadro 2, desse Edital. 

 
9.3 Quadro 2 
 

QUADRO DE PROVAS 

 

CARGO 

 

ETAPA 

 
TIPO 
DE 

PROVA 

 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

NÚMERO 
DE   QUES-

TÕES/ 

ITENS 
AVALIADOS 

 
VALOR DE 

CADA 
QUESTÃO 

VALOR 
DE 

CADA 
PROVA 

Auxiliar de 
Secretaria 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 10 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

10 4,0 
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Auxiliar  
Odontológico 

 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Coletor de 
Lixo 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 10 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

10 4,0 

Eletricista 
Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Encanador 
Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Enfermeiro 
Padrão 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Fiscal de 
Postura 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Fiscal de 
Tributos 

Etapa 

Única 
Prova 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

Matemática 05 3,0 
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Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 
100 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Gari 
 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

10 3,0 

Merendeira 
Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Monitora 
Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Motorista 
Primeira 
Etapa 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Operador de 
Máquinas 

Primeira 
Etapa 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 

 

4,0 

Segunda 
Etapa Prova Prática 

 
 

100 
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Dia 05 de abril de 2020 – Início às 9 horas 

Pedreiro 
Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 3,0 

Conhecimentos 

Específicos 
10 4,0 

Professor 

Etapa 
Única 

Prova 
Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

05 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 2,0 

Legislação, Co-

nhecimentos Ge-

rais de Educação e 

Conhecimentos 

Específicos  

15 4,0 

Segunda 
Etapa Prova de Títulos 10 

Técnico em 
Enfermagem 

Etapa 

Única 
Prova 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

05 3,0  
 

100 Matemática 05 3,0 

Legislação e Co-
nhecimentos Ge-
rais do Município 

05 2,0 

Conhecimentos 

Específicos 
15 4,0 

 
 
9.4 O conteúdo programático das provas é o especificado no Anexo II deste Edital. 

 
9.5 As provas do Concurso Público serão realizadas no município de Cachoeira Dourada. 

 
9.6 Da Primeira Etapa 

 
9.6.1 Na primeira etapa do Concurso será aplicada Prova Objetiva para todos os cargos, conforme dispõe o subi-

tem 9.3 deste Edital, de caráter eliminatório e classificatório. 

 
9.6.2 A Prova Objetiva será do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais apenas uma 

deverá ser assinalada de acordo com o solicitado no enunciado da questão. 

9.6.3 A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada no dia e horário abaixo relacionados: 
 

 
9.6.3.1 Caso as escolas disponibilizadas para realização das provas não comportem o número de can-

didatos, estes serão divididos por cargos, com a prova sendo aplicada a partir das 09 horas para 
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um grupo de cargos e às 15 horas para os cargos restantes ou, ainda, em outras datas a serem 
oportunamente publicadas. 

 
9.6.4 A confirmação da data e horário de realização da Prova Objetiva e a lista dos candidatos com os locais e res-

pectivos endereços de realização serão divulgados no endereço eletrônico www.infocol.com.br, sendo 
de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o compa-
recimento na data e horário determinado.  

 
9.6.5 A distribuição dos candidatos nos locais de realização da Prova Objetiva será feita a critério da INFOCOL - In-

formática e Concursos Ltda., conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 

 
9.7 Dos Procedimentos de Realização da Prova Objetiva 

 
9.7.1 Recomenda-se que o candidato se apresente no local especificado com pelo menos 40 (quarenta) minu-

tos de antecedência do horário de aplicação da Prova Objetiva, munido do original de um dos documentos de 
identificação citados no subitem 8.1 e de caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 
9.7.2 Os portões dos prédios serão abertos às 8 (oito) horas e fechados pontualmente às 9 (nove) horas. O candida-

to que chegar ao prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente 
eliminado do certame. 

 

9.7.3 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Concurso Público no estabelecimen-

to de aplicação da Prova Objetiva, com exceção do caso previsto no subitem 7.3 deste Edital. 

9.8 Da Aplicação da Prova Objetiva 

 
9.8.1 A Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas. 

 
9.8.2 Não haverá por qualquer motivo prorrogação do tempo previsto para a aplicação da Prova Objetiva em 

razão do afastamento do candidato do local de sua realização. 

 
9.8.3 Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato não poderá usar corretivo, régua, compasso, es-

quadros e outros, fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo de calculadora. 
 

9.8.4 O candidato é responsável pela conferência do cargo pretendido, constante na capa do caderno de prova. 

 
9.8.5 O candidato é responsável pela conferência do seu nome e do número de inscrição, que constam no cartão 

resposta. 

 
9.8.6 O candidato deverá apor sua assinatura no local indicado no cartão resposta. 

 
9.8.7 O candidato deverá assinalar suas respostas no cartão resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, preenchendo completamente o alvéolo circular, conforme instruções contidas cartão resposta. Res-
postas a lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual a 0,0 (zero). 

 
9.8.8 A marcação do cartão resposta com emenda, rasura ou mais de uma marcação, ainda que legível, ou a não 

marcação da questão no cartão resposta terá pontuação igual a 0,0 (zero). 

 
9.8.9 Não será permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no cartão resposta. 
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9.8.10 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu 
cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura 

óptica. 

 
9.8.11 São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão respos-

ta. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital, ou com as ins-

truções impressas no cartão resposta, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não 

preenchido integralmente. 
 

9.8.12 Não haverá substituição do caderno de prova ou do cartão resposta por falha do candidato. 

 
9.8.13 Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza da Prova 

Objetiva: 
a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de Prova Objetiva durante a sua realização, candidato portando qualquer 

tipo de arma, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, tablet, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager, e seme-
lhantes, bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 

b) Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a comunicação verbal, gestual e ou escrita entre 

candidatos, bem como o uso de livros, anotações, impressos, fones de ouvido, óculos escuros ou quaisquer 

acessórios de chapelaria como chapéu, boné, boina, gorro, ou outros similares. 
c) SERÁ PERMITIDO APENAS o uso de caneta de tinta azul ou preta, borracha comum, lápis de madeira, 

apontador, podendo ser eliminado do Concurso Público o candidato que se recusar a atender esta determina-
ção. 

 
9.8.14 O local de realização da Prova Objetiva não disporá de guarda-volume e a INFOCOL – Informática e Con-

cursos Ltda. não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais do candidato. 

 
9.8.15 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. e a Comissão do Concurso recomendam que o candidato não 

leve nenhum dos objetos citados nas letras “a” e “b” do subitem 9.8.13 no dia de realização da Prova Ob-
jetiva, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a eliminação do candidato do certame. 

 
9.8.16 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos 

no subitem 9.8.13, não comunicar o candidato no local de Prova Objetiva da sua eliminação, a fim de garantir a 
tranquilidade e a organização durante a realização da prova. O fato será lavrado em relatório de sala pelos fiscais da 

Prova Objetiva e posteriormente comunicado à INFOCOL – Informática e Concursos Ltda., que em momento opor-
tuno, promoverá a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 13.1, letras g e h, deste Edi-
tal. 

 
9.8.17 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar o cartão resposta aos fiscais da sala. 

 
9.8.18 Decorrida 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início de sua Prova Objetiva, o candidato poderá retirar-se defi-

nitivamente da sala e do prédio, não sendo permitido, nesse momento, sair com o caderno de prova ou quais-

quer anotações. 

 
9.8.19 O candidato só poderá levar o caderno de prova depois de decorridas 2 (duas) horas do início da Prova Objetiva. 

9.8.20 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de realização da Prova Objetiva, sendo liberados 

após a entrega do cartão resposta pelo último candidato e a assinatura dos mesmos no relatório de sala. 

 
9.8.21 Não haverá segunda chamada para a realização da Prova Objetiva, tampouco a Prova Objetiva será aplicada fora 

dos locais determinados pela INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. 
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9.9 Da Segunda Etapa do Concurso 

 
9.9.1 A segunda etapa do concurso, para o cargo de Operador de Máquinas, visa avaliar, por meio de Prova Prática, as 

habilidades funcionais dos candidatos para atenderem efetivamente às exigências das atribuições do cargo.  
 

9.9.2 A segunda etapa do concurso, para o cargo de Professor, visa aferir e pontuar os cursos de pós-
graduação realizados na área em que concorre. 

 
9.9.3 Será convocado para a segunda etapa, o quantitativo de candidatos aprovados na Prova Objetiva que esti-

verem classificados, dentro da relação de 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas mais o cadastro re-
serva para o cargo, ficando os demais candidatos eliminados do certame. 

 
9.9.3.1 Caso exista candidatos com o mesmo número de pontos na última classificação, todos eles serão 

convocados. 

 
9.9.4 O período previsto de realização das provas da segunda etapa será de 25 a 26 de abril de 2020.  

 
9.9.5 A relação dos classificados e o cronograma de aplicação da prova prática, contendo data, horário e local, com os 

respectivos endereços, serão divulgados no endereço eletrônico www.infocol.com.br,  a partir do dia 22 de abril de 
2020, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o 

comparecimento na data e horário determinado.  

 
9.10 Dos Procedimentos de Realização das Provas da Segunda Etapa 

 
9.10.1 Recomenda-se que o candidato se apresente no dia e local especificado com pelo menos 30 (trinta) minutos de 

antecedência do horário da aplicação da Prova Prática, munido do original de um dos documentos de identifi-
cação citados no subitem 8.1 deste Edital e demais documentos exigidos para a realização da prova.  

 
9.10.2 O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução da prova estará automati-

camente eliminado do certame. 

 
9.10.3 Após a identificação dos candidatos e entrega dos documentos, quando for o caso, não será permitido ao 

candidato se afastar do local que lhe for designado, a não ser acompanhado de um fiscal. 

 
9.10.4 Ao concluir a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se 

com os demais candidatos. Caso haja qualquer comunicação, todos os candidatos envolvidos serão auto-
maticamente eliminados do certame. 

 

9.10.5 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado por profissional habilitado, na presença de 

um fiscal, conforme o especificado no Anexo II. 

 
9.10.6 Em razão de condições climáticas, a critério do examinador e da Comissão do Concurso, a(s) prova(s) da 

segunda etapa poderá(ão) ser cancelada(s) ou interrompida(s). Em caso de adiamento da(s) prova(s), nova 
data será marcada e divulgada através de Edital. 

 
9.10.7 O candidato que vier a se acidentar durante a realização de prova da segunda etapa, ficando impossibilitado 

de prossegui-la, estará eliminado do certame, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão. 

 
9.10.8 Em hipótese alguma será permitido o ingresso do candidato no local de realização da prova após o horário de-
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terminado para o seu início. 

 
9.10.9 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Concurso Público no estabeleci-

mento de aplicação da prova, com exceção do caso previsto no item 7.3 deste Edital. 

 
9.10.10 Não haverá segunda chamada para a realização das provas da segunda etapa, nem tampouco as pro-

vas serão aplicadas fora dos locais determinados pela INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. 

 
9.10.11 Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza das pro-

vas da segunda etapa: 
a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova durante a sua realização, candidato portando qualquer tipo de ar-

ma, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, tablet, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager, e semelhantes; 

 
b) Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação verbal, gestual e ou escrita entre candidatos, 

bem como o uso de livros, anotações, impressos, fones de ouvido. 

 
9.10.12 O local de realização das provas da segunda etapa não disporá de guarda-volume e a INFOCOL – Informá-

tica e Concursos Ltda. não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais do candidato. 

 
9.10.13 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. e a Comissão do Concurso recomendam que o candidato não leve 

nenhum dos objetos citados no subitem 9.10.11 no dia de realização da prova da segunda etapa, pois o porte 

e/ou uso desses objetos poderá acarretar a eliminação do candidato do certame. 

 

9.10.14 A INFOCOL – Informática e Concursos Ltda. se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos 

descritos no subitem 9.10.11, não comunicar o candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garan-
tir a tranquilidade e a organização durante a realização da prova. O fato será lavrado em relatório, pelos fiscais da 
prova, e posteriormente comunicado à INFOCOL – Informática e Concursos Ltda., que, em momento oportu-
no, promoverá a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 13, letras g e h, deste Edi-

tal. 

9.12 Da Prova Prática 

 
9.12.1 Os candidatos ao cargo de Operador de Máquina classificados para a prova da segunda etapa realizarão 

Prova Prática, que será de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o conteúdo especificado 
no Anexo II deste Edital. 

 
9.12.2 Os candidatos citados no subitem anterior deverão apresentar-se no dia de realização da Prova Prática portando 

os documentos de identificação citados no subitem 8.1 deste Edital, de conformidade com o exigido para o 
cargo. 

 
9.12.3 Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas deverão apresentar-se munidos de documento de identi-

dade original e Carteira Nacional de Habilitação – CNH de acordo com a categoria exigida para o seu cargo, con-
forme o disposto no subitem 2.2 deste Edital, dentro do prazo de validade e fazendo uso de óculos (ou lentes de 
contato) quando houver a exigência na CNH. 

 
9.12.4 As máquinas a serem utilizados na Prova Prática dos candidatos ao cargo de Operador de Máquinas serão 

da frota do Município de Cachoeira Dourada. 

 
9.12.5 A Prova Prática constará de itens de avaliação elaborados e pontuados de acordo com o especificado no 
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Anexo II deste Edital.  

 
9.12.6 O candidato terá conhecimento de sua Prova Prática e da forma de sua aplicação antes de iniciá-la. 

 
9.12.7 O início e o término da Prova Prática se farão com um aviso do examinador. 

 
9.12.8 Não será permitido ao candidato: 

a) Depois de iniciada a prova, abandonar o local antes da liberação do examinador; 
 

b) Oferecer ou receber qualquer tipo de ajuda técnica ou física. 

 
9.12.9 Ao sinal de término da prova, o candidato deverá interrompê-la e aguardar sua liberação por parte do exami-

nador. A não obediência a esta orientação acarretará na eliminação do candidato do certame. 

 
9.12.10 O resultado da Prova Prática será registrado pelo examinador e assinado pelo candidato. 

 
9.12.11 O candidato que não comparecer, ou não atender à chamada para a execução da Prova Prática, ou não 

assinar o resultado da mesma, estará automaticamente eliminado do certame. 
 

9.13     Prova de Títulos  
 
9.13.1 Os candidatos aos cargos de Professor terão a Prova de Títulos, de caráter apenas classificató-

rio, que será valorada de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos, somados na Prova Objetiva. 
 
9.13.2 Somente serão aceitos os títulos relacionados no Quadro de Atribuição de Pontos da Prova de 

Títulos até a data da respectiva postagem, de acordo o subitem 9.13.6.  

 

 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS 

 
TÍTULOS VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equi-
valente de conclusão de curso de pós-graduação stricto-
sensu, em nível de DOUTORADO (na área em que con-
corre), obtido até a data de entrega dos títulos. 

 
 

5 

 
 

5 

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equi-
valente de conclusão de curso de pós-graduação stricto-
sensu, em nível de MESTRADO (na área em que concor-
re), obtido até a data de entrega dos títulos. 

3 3 

Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO lato-sensu 
em nível de especialização, com carga horária mínima de 
360 h/aula (na área em que concorre), obtido até a data 
de entrega dos títulos, até o limite de 2 (dois) certificados. 

 
 

1 

 
 
2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10 

 
9.13.3 Os títulos deverão ser encaminhados em cópias reprográficas autenticadas por Tabelionato, 

sendo que não serão pontuados documentos originais de diplomas. 
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9.13.4 Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá 
ser anexado comprovante de alteração no nome. 

 
9.13.5 Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por Universidades que mantenham cursos 

congêneres, credenciados nos órgãos competentes.  
 
9.13.6 Os documentos comprobatórios relacionados aos títulos deverão ser enviados à INFOCOL ex-

clusivamente via postal. Os candidatos no envio de títulos deverão: 
a) acessar a página de acompanhamento do Concurso no site www.infocol.com.br e imprimir o “Formu-

lário para envio de títulos”, preenchendo corretamente; 
b) enviar obrigatoriamente no período 22/04/2020 a 23/04/2020, por SEDEX, o formulário citado na linha 

anterior juntamente com os documentos comprobatórios de seus títulos, fazendo constar no envelo-
pe: 

 
INFOCOL - Informática e Concursos Ltda. 
Concurso Público – Poder Executivo Municipal de CACHOEIRA DOURADA 
Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07 - Setor Marista. 
Goiânia-GO. 
CEP: 74.160-010 
 
9.13.7 O candidato que não realizar o envio até a data limite estipulada, considerando para este efeito, 

a data da postagem, receberá nota zero na Prova de Títulos, não cabendo pedido de reconside-
ração posterior. 

 
9.13.8 Caso o candidato não tenha título, será atribuída nota zero nessa prova, que não possui caráter 

eliminatório, mas somente classificatório. 
 
9.13.9 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos, o 

candidato terá anulada a respectiva pontuação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 
10 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
10.1 A correção das questões da Prova Objetiva será feita por meio eletrônico. 

 
10.2 A Prova Objetiva contendo 30 (trinta) questões será avaliada em uma escala de 0 a 100 pontos, sendo o valor 

de cada questão o estipulado no Quadro 2 – Das Provas, deste Edital. 

 
10.2.1  No caso de alguma questão da Prova Objetiva ser anulada, os pontos referentes à mesma serão atribuídos a 

todos os candidatos. 

 
10.3 O resultado da Prova Objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão, conforme o discriminado no 

subitem 9.3 - Quadro 2 deste Edital. 

 
10.4 Serão convocados para a realização de provas da segunda etapa ou para enviarem a prova de títulos, os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva e que estiverem classi-
ficados em ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva até o limite de 03 (três) vezes o número de 
vagas mais o cadastrado reserva ofertadas para o cargo. 

 
10.4.1  O candidato que não obtiver nota igual à da classificação-limite, conforme o subitem 10.4, será eliminado do 

certame. 

http://www.infocol.com.br/


 
 

22 

10.5  O resultado da Prova Objetiva para os candidatos inscritos nos cargos com etapa única será o resultado final 

do concurso, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, 

conforme o subitem 9.3 – Quadro 2 deste Edital. 

 
10.7 Será aprovado na Prova Prática o candidato que atingir nota mínima 50 (cinquenta). 

 
10.8 Para os candidatos com prova prática, a nota final será a média da prova objetiva e da prova prática. Para o 

cargo de professor a nota final será a soma da prova objetiva com a prova de títulos conforme o especifi-
cado no subitem 9.3 – Quadro 2 deste Edital. 

 

10.9 Do Desempate 

 
10.9.1  Em caso de empate na média do candidato, serão utilizados, para desempate, os critérios abaixo, na 

seguinte ordem: 
a) Maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último 

dia da inscrição neste Concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 
2003 (Estatuto do Idoso); 

b) Obtiver maior pontuação na área de conhecimento – Língua Portuguesa; 

c) Obtiver maior pontuação na área de Conhecimentos Específicos. 
d) Obtiver maior pontuação na Prova Prática, se houver;  

e) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 

 
10.10 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de acordo com a média obtida, dentro 

das vagas ofertadas e do cadastro de reserva técnica, para cada cargo, de acordo com o subitem 2.2 – Qua-
dro 1 deste Edital. 

 
10.11 O candidato aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva técnica poderá ser convocado para nomeação 

até o limite do prazo de validade do concurso, observando-se o exclusivo interesse do Poder Executivo Muni-
cipal de Cachoeira Dourada. 

 
10.12 O candidato inscrito como portador de deficiência nos termos do item 5 deste Edital, se aprovado e classificado, 

terá seu nome publicado em relação geral e em relação a parte, observada a respectiva ordem de classifica-
ção. 

 
11 DOS RESULTADOS 

11.1 A relação preliminar dos pedidos de isenção deferidos será divulgada em 04 de março de 2020, no endereço 

eletrônico: www.infocol.com.br,  conforme subitem 5.5 deste Edital.  

11.2 A relação preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para concorrer como deficien-
te e ou solicitaram condições especiais para realização da prova será publicada em 23 de março de 2020, no 

placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, e divulgada no endereço eletrônico: www.infocol.com.br 
de conformidade com o item 6 deste Edital.  

 
11.3 O gabarito preliminar da Prova Objetiva será publicado no placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Dourada e divulgado no endereço eletrônico: www.infocol.com.br em até 02 (dois) dias após a aplicação 

da respectiva prova. 
 

11.4 O Resultado Preliminar dos convocados para a Prova Prática será divulgado no dia 22 de abril de 2020, no en-

dereço eletrônico: www.infocol.com.br . 

http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/


 
 

23 

 
 

11.5 O Resultado Preliminar da Prova Prática será divulgado no dia 27 de abril de 2020, no endereço eletrô-

nico: www.infocol.com.br.  

 
11.6 O Resultado Preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 04 de maio de 2020, no endereço eletrô-

nico: www.infocol.com.br, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação obtida nas provas, por cargo, 

dentro das vagas ofertadas e do cadastro de reserva técnica.  

 
11.7 O Resultado Final do Concurso Público será publicado no placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Dourada e divulgado no endereço eletrônico: www.infocol.com.br nos termos deste Edital, em ordem clas-
sificatória, de acordo com a pontuação obtida, por cargo, dentro das vagas ofertadas e do cadastro de reser-

va técnica. 
 
11.8 Os candidatos considerados portadores de deficiência aprovados no Concurso Público terão seus nomes 

publicados na lista geral dos classificados nas vagas ofertadas, no cadastro de reserva técnica e em lista à 
parte. 

 
12 DOS RECURSOS 

 
12.1 O candidato poderá interpor recurso junto à Comissão do Concurso Público contra: 
a) o Edital e o Programa das Provas; 

b) o resultado preliminar da isenção do pagamento da taxa de inscrição; 
c) o resultado preliminar das pessoas com deficiência que optaram em concorrer como deficiente e requeri-

mentos de condições especiais para realização de prova; 

d) o gabarito preliminar; 

e) o resultado preliminar da Prova Objetiva; 

f) o resultado preliminar da Prova Prática;  

g) o resultado preliminar do Concurso. 

 
12.2 O prazo para a interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação ou 

divulgação dos atos constantes no subitem 12.1 deste Edital. 

 
12.3 O candidato poderá interpor recurso somente via internet, conforme as orientações contidas na página 

www.infocol.com.br, a partir de 08h01min do dia de início até às 23h59min da data final. 
 

12.4 Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet poderão utilizar-se dos locais relacionados no subitem 

4.7 deste Edital para a interposição de recurso. 
 

12.5 Para apresentação de recurso o candidato deverá: 
 

a) Fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistente, concisa e instruir o recurso devidamente, com mate-

rial bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a indicação precisa daquilo em que se julgar 

prejudicado; 
b) Não se identificar no corpo do recurso. 

 
12.6 Será indeferido o pedido de recurso inconsistente, de mesmo teor e/ou fora das especificações estabelecidas nes-

te Edital. 
 
12.7 Não será aceito recurso via fax ou correio eletrônico, pessoalmente ou por procuração, tampouco será aceito 

recurso extemporâneo. 
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12.8 No julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões das provas porventura 

anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 
 
12.9 Em hipótese alguma será reconhecido pedido de revisão de recurso. 
 
12.10 Na análise dos recursos interpostos, a Comissão do Concurso Público determinará a realização de diligências 

que entender necessárias e, dando provimento, poderá, se for o caso, alterar o resultado. 
 
12.11 Na hipótese de deferimento de recurso interposto contra o Resultado Preliminar do Concurso Público, a 

classificação dos candidatos poderá ser alterada, sendo publicada e divulgada nova classificação no 
Resultado Final do Concurso Público. 

 
12.12 A decisão dos recursos será disponibilizada exclusivamente ao interessado. Para tomar conhecimento 

do inteiro teor do parecer, o interessado deverá acessar o endereço de e-mail fornecido na inscrição. 
 

12.13 Admitir-se-á um único recurso para cada candidato com pedido de isenção indeferido, desde que devidamente 
fundamentado e desprovido de documentos anexados, considerando que a análise do indeferimento será 

feita na base de dados do órgão gestor do Cadastro Único, para verificar se o candidato se enquadra no 
perfil necessário para concessão da isenção. 

 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. Será excluído do concurso, ou não será empossado no cargo, o candidato que não cumprir o disposto 

neste Edital e que: 
a) Alegar desconhecimento quanto à data, ao horário, ao local de realização das provas do Concurso Público e  

às convocações divulgadas nos termos deste Edital; 
b) Chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido; 
c) Faltar às provas; 
d) Ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 
e) Mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer um dos coordena-

dores, fiscais, examinadores e equipe de apoio, ou com as autoridades e pessoas incumbidas da realização do 
concurso; 

f) Sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes dos 90 (noventa) minutos do término 
da Prova Objetiva; 

g) For surpreendido durante a realização da prova em comunicação (verbal, escrita, eletrônica ou gestual) com outras 
pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta tais como: livros, calculadoras, equipamentos de 
cálculo, anotações, impressos ou, ainda, usando lapiseira ou apontador de material não transparente, óculos escu-

ros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais similares; 
h) For surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, tablet, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, Pager, ou similares, bem 
como RELÓGIO; 

i) Recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc.; 

j) Exceder o tempo de realização da prova; 
k) Levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala; 
l) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
m) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos fixados 

neste Edital; 
n) Não comparecer para a nomeação no cargo nas datas e nos horários fixados no ato convocatório; 
o) Praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 
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p) Não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares. 

 
13.2      Se após a realização das provas for constatado que o candidato utilizou de processos ilícitos, suas provas serão 

anuladas, sendo este automaticamente eliminado do Concurso, devendo responder criminalmente pelo 

ato. 

 
14 DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 A homologação deverá conter o nome dos candidatos aprovados e classificados, de acordo com o Resultado 

Final do Concurso Público. 

 
14.2 A homologação será publicada no placar da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, no Diário Oficial do Es-

tado de Goiás, em jornal de grande circulação e no endereço eletrônico: www.infocol.go.gov.br. 
 

15 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

 
15.1 O candidato será investido no cargo se atendidas as seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 
b) Possuir habilitação exigida para o cargo de acordo com este Edital; 

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado (Art.12.CF/88); 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

e) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação 

médica; 

g) Estar em gozo dos direitos políticos; 
h) Apresentar documentos solicitados para a posse; 

i) Cumprir as disposições deste Edital. 

 
16 DA NOMEAÇÃO E DA POSSE 

 
16.1 A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação do Termo de Homolo-

gação. 

 
16.2 O candidato deverá apresentar-se ao setor encarregado do pessoal do Poder Executivo do Município de 

Cachoeira Dourada assim que for convocado. 

 
16.3 O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os documentos solicitados no ato da convoca-

ção. 

 
16.4 O candidato aprovado deverá apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem ne-

cessárias na época da posse. 

 
16.5 O candidato aprovado somente poderá ser empossado para o exercício do cargo se for julgado apto física e 

mentalmente, pela Junta Médica instituída pelo Poder Executivo do Município de Cachoeira Dourada, incluin-
do os candidatos Portadores de Deficiência. Na ocasião serão solicitados exames médicos que a Junta Mé-
dica julgar necessários. 

 
16.6 O candidato será lotado de acordo com as especificidades do Concurso e necessidades deste Poder Execu-

tivo Municipal. 
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17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 A inscrição do candidato no Concurso Público implica no conhecimento das normas e condições estabelecidas 

no presente Edital e na aceitação das mesmas, conforme declaração expressa na Ficha de Inscrição. 
 
17.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e comunicados referentes a este Concurso 

Público, divulgados no endereço eletrônico: www.infocol.com.br, no placar da Prefeitura Municipal de Ca-
choeira Dourada e no Diário Oficial do Estado de Goiás. 

 

17.3 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 
17.4 O candidato aprovado deverá manter junto ao Poder Executivo do Município de Cachoeira Dourada, durante 

o prazo de validade do Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não 
lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, per-
dendo direito à vaga para a qual foi aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos da não atualização de seu endereço. 

 
17.5 A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas ocorrerá de imediato. 

 
17.6 Aos candidatos aprovados para compor o cadastro de reserva técnica, confere-se a expectativa de direito de in-

vestidura no cargo disputado, nos termos da legislação vigente, não gerando quaisquer outros direitos, senão pe-
la inobservância da ordem de classificação. 

 
17.7 A Comissão do Concurso Público não fornecerá atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relati-

vas às notas de candidatos eliminados. 
 
17.8 Não será fornecido ao candidato, pela Comissão do Concurso Público, documento comprobatório de aprovação e 

ou classificação no referido Concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do 
Estado de Goiás. 

 
17.9 O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará a eliminação do candidato do Concurso 

Público. 
 
17.10 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão a expensas do candidato, assim como as 

despesas decorrentes de deslocamento ou mudança de domicílio para a investidura no cargo. 
 
17.11 Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao endereço eletrônico 

www.infocol.com.br. 
 

17.11.1 Não serão dadas por telefone ou correio eletrônico informações a respeito de datas, locais e horário de realiza-
ção das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital, suas alterações e demais comunicados a 
serem divulgados para esse fim. 

 
17.12 O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado pelo Chefe do Poder 

Executivo do Município de Cachoeira Dourada, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da Administração Pública. 

 

17.13 Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da Comissão do Concurso Público do Poder Exe-
cutivo Municipal de Cachoeira Dourada. 

 
17.14 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
http://www.infocol.com.br/
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Cachoeira Dourada, 15 de Janeiro de 2020. 

 
Divani da Conceição Alves Ereno 

Presidente da Comissão do Concurso Público 
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ANEXO I – EDITAL 01/2020 
 

CRONOGRAMA 
 

Data Descrição 

24/02/20 Início das Inscrições 

24/02/20 Início do pedido de isenção de pagamento da Inscrição 

28/02/20 Término do pedido de isenção de pagamento 

04/03/20 Resultado do pedido de isenção de taxa 

05/03/20 Início do recurso do indeferimento de isenção 

06/03/20 Término do período para recurso de indeferimento 

12/03/20 Resposta dos Recursos de isenção de taxas 

16/03/20 Encerramento das Inscrições 

16/03/20 Término do prazo de pedido de tempo adicional para fazer a prova 

16/03/20 Término do prazo para solicitar condições especiais para prova 

17/03/20 Último dia para pagamento das Inscrições 

18/03/20 Início da solicitação de devolução de Pagamento por duplicidade ou cancelamento do 
concurso 

20/03/20 Encerramento da solicitação de devolução do pagamento por duplicidade ou cancelamen-
to do concurso 

23/03/20 Publicação preliminar das inscrições deferidas 

23/03/20 Publicação preliminar do resultado do pedido adicional de tempo 

23/03/20 Publicação preliminar do resultado do pedido de condições especiais 

23/03/20 Início do prazo para recurso de tempo adicional, condições especiais e inscrições deferi-
das 

25/03/20 Término do prazo para recurso de tempo adicional, condições especiais e inscrições defe-
ridas 

26/03/20 Publicação dos resultados dos recursos de tempo adicional, condições especiais e inscri-
ções deferidas 

31/03/20 Publicação dos locais de prova 

31/03/20 Disponibilização do cartão de identificação do candidato 

05/04/20 Aplicação da prova objetiva 

07/04/20 Publicação do Gabarito da prova objetiva 

07/04/20 Início do prazo para recurso do gabarito 

08/04/20 Término do prazo para recurso do gabarito 

13/04/20 Resultado dos recursos do gabarito 

14/04/20 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva 

14/04/20 Início do prazo para recurso do resultado preliminar 

15/04/20 Fim do prazo para recurso do resultado preliminar 

22/04/20 Início do prazo para encaminhar os títulos 

22/04/20 Publicação dos convocados para prova prática 

23/04/20 Término do prazo encaminhar os títulos 

26/04/20 Prova Prática 

27/04/20 Publicação do resultado da prova prática 

27/04/20 Início do prazo para recurso da prova prática 

28/04/20 Término do prazo para recurso da prova prática 

30/04/20 Resultado dos recursos da prova prática 

04/05/20 Publicação do resultado preliminar do Concurso 

04/05/20 Início do prazo para recurso do resultado preliminar 
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05/05/20 Término do prazo para recurso do resultado preliminar 

08/05/20 Publicação dos recursos do resultado preliminar 

11/05/20 Publicação do resultado final do concurso 
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ANEXO II – EDITAL 01/2020 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Auxiliar de Serviços Gerais, Coletor de Lixo, Encanador, Gari, Operador de Máquinas e Pedreiro. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Gramática: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Fonemas e Letras; Substantivo; Adjetivo; Separa-
ção de Sílabas; Artigo; Numeral; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Verbos; Concordância 
Nominal; Concordância Verbal. Interpretação de texto. 

 
MATEMÁTICA  
Conjuntos; Números Naturais; Sistemas de Numeração; Operações no Conjunto dos Números Naturais; 
Medidas de Comprimento; Problemas usando as quatro operações. 
 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Lei Orgânica do Município. Plano de Cargos e Vencimento do Servidor. Evolução histórica do municí-
pio, origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas 
áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhe-
cimentos gerais dos aspectos geográficos do município.  
Fonte:  
Site da Prefeitura e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada. 
Legislação: http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Encanador 
Instalações hidráulicas, rede de esgotos, diferentes tipos de rede de tubulação interna, externa, aérea ou subter-
rânea predial, instrumentos de controle de pressão, válvulas: instalação, modificação, conservação e manutenção. 
Inspeção de sistemas de distribuição de baixa e alta pressão. Materiais e sua utilização. Equipamentos e sua util i-
zação. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. Segurança do trabalho. 
 
Operador de Máquinas 
Conhecimento teórico e prático em máquinas automotrizes leves e pesadas. Operação de tratores e 
máquinas automotrizes leves e pesadas. Conhecimento prático e experiência de operação em tratores, 
retroescavadeiras e motoniveladoras (patrol). Conhecimento de manutenção periódica, preventiva e 
corretiva, diagnósticos de falhas dos tratores, retroescavadeiras e motoniveladoras (patrol). Noções de 
conservação, manuseio e operação correta dos equipamentos motomecanizados bem como das nor-
mas de segurança necessárias ao trabalho em área rural ou urbana. Uso correto dos EPIs (equipamen-
tos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de proteção coletiva), higiene e saúde no trabalho. 
Noções de conservação e limpeza de veículos e máquinas e de seus componentes, como freios, siste-
ma elétrico, sistema hidráulico, sistema de combustível, sistema de arrefecimento, elementos de lubrifi-
cação, pneus, esteiras e controle de horas trabalhadas (manutenção periódica) e controle de quilome-
tragem. Código de Trânsito Brasileiro (artigos 26 a 71, 80 a 95, 144, 161 a 268), direção defensiva, pri-
meiros socorros, placas de sinalização e equipamentos obrigatórios. 
 
Pedreiro 
Cálculo específico para a formação: as quatro operações, uso de funções básicas da calculadora, sis-
temas de medidas, noções de perímetro, área e volume. Leitura e interpretação de projeto arquitetônico 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada
http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php
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e estrutural. Identificação e uso correto de ferramentas e equipamentos. Elaboração de orçamento 
quantitativo. Locação de obras. Tipos de fundação. Noções de forma e armaduras. Alvenaria de veda-
ção. Concretagem. Revestimentos em argamassa para pisos, paredes e tetos. Revestimento cerâmico. 
Noções de tipos de lajes. Impermeabilização. Saúde e segurança no trabalho. 
 

PROVA PRÁTICA 
 
Operador de Máquinas 
I – A prova prática será realizada no perímetro urbano de Cachoeira Dourada, em local a ser informado 
no dia 22/04/2020. 
II – O candidato realizará a avaliação em trator de pneu e em motoniveladora ou retroescavadeira, per-
tencentes à frota do Poder Executivo do Município de Quirinópolis- GO. 
III - O tempo de realização da avaliação será de 15(quinze) minutos trator e 15(quinze) minutos na re-
troescavadeira ou retroescavadeira, para cada candidato. 
IV - A avaliação constará de 10 (dez) itens, no valor de 10 (dez) pontos cada item, onde o candidato 
será testado, quanto: 
1) Manutenção diária e lubrificação: vistoria da máquina antes do seu funcionamento, no que se 
refere às condições de tráfego - 2 itens, para cada equipamento. 
2) Mecânica veicular básica: comprovação de conhecimento do painel antes e depois da partida da 
máquina; e verificação do funcionamento da parte eletromecânica da máquina, antes da partida da 
mesma - 2 itens, para cada equipamento. 
3) Condução segura e econômica: desempenho, segurança, conduta e vícios na operação da má-
quina e seus implementos/equipamentos; manobras; sinalização de transito, e cuidados básicos com a 
máquina - 6 itens, para cada equipamento. 

 

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLETO) 
Auxiliar Odontológico, Eletricista, Merendeira e Motorista. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA   
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto 
da língua; Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, 
acentuação gráfica; Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais. Teoria geral da frase 
e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas; Sintaxe de concordância: concordância nominal e 
verbal; Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

 
MATEMÁTICA  
Número e operações: conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos 
números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais; Operações com 
números naturais; operações com números inteiros; operações com números reais; Divisibilidade; má-
ximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e divisão de fra-
ções; 
Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais; operação com nú-
meros decimais; dízima periódica. 
Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples; 
Equações do primeiro grau: resolver equações e problemas. 
 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Lei Orgânica do Município. Plano de Cargos e Vencimento do Servidor (Eletricista, Merendeira e Motoris-
ta). Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor Público da Saúde (Auxiliar Odontológico). 
Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o 
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cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, 
meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.  
Fonte:  
Site da Prefeitura e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada. 
Legislação: http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Auxiliar Odontológico (Mais o registro no CRO) 
Microbiologia e parasitologia: Classes dos seres vivos, bactérias, fungos, vírus, protozoários, platelmin-
tos e nematelmintos. Ética e legislação profissional, prevenção e controle de infecção odontológica, pre-
venção e controle de doenças infecto-contagiosas e infecto-parasitárias e viróticas. Isolamentos, germi-
cidas, limpeza do consultório, seleção, descarte e reciclagem dos resíduos dos serviços de saúde, aci-
dente com perfuro cortante e Norma Regulamentadora - NR32. Lavagem das mãos e utilização de EPIs 
e EPCs. Preparo e esterilização de materiais, desinfecção, antissepsia, lavagem e secagem de instru-
mentais, armazenamento de materiais esterilizado, materiais restauradores, odontologia preventiva, 
processamento radiológico, especialidades odontológicas, montagem de mesa odontológica. Instrumen-
tais, equipamentos e materiais usados em odontologia: radiologia, restauração, endodontia, ortodontia, 
periodontia, instrumentais cirúrgicos. Etiologia e prevenção da cárie dentária: Placa, cárie, dieta, flúor. 
 

Eletricista 
Fixação e montagem de quadros elétricos, caixa de fusíveis e disjuntores. Ligação de fios e fontes for-
necedoras de energia, reparo e substituição de tomadas, alarmes, lâmpadas e campainhas. Manuten-
ção corretiva e preventiva de motores e bombas do sistema de transporte de água e outros equipamen-
tos elétricos. Aterramento. Planejamento e prevenção de consumo elétrico. Manutenção e reposição 
dos equipamentos da iluminação pública e dos prédios Públicos 
 

Merendeira 
Higiene do ambiente de trabalho e dos alimentos. Higiene e cuidados pessoais. Escolha dos alimentos. 
Merenda escolar: preparação dos alimentos. O gás de cozinha: utilização, manuseio. Higiene e limpeza 
dos eletrodomésticos e dos utensílios utilizados na preparação dos alimentos. Elaboração dos pratos. 
Acondicionamento e estocagem dos alimentos. Controle de estoque; melhor aproveitamento de alimen-
tos; conservação e validade dos alimentos. Manipulação. Conservação e higiene de carnes. Alimentação 
e nutrição. Nutrientes e alimentos. Nutrientes e sua atuação no organismo. Relação entre saúde e ali-
mento. Classificação dos alimentos. Cuidados na compra de frutas, verduras, alimentos enlatados, 
grãos, farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Apresentação do alimento. Distribui-
ção da merenda. Utilização correta dos produtos de limpeza. Cuidados pessoais no trabalho - Segurança 
no trabalho. Uso de EPIs e EPCs.  
Fonte:  
http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/outros-assuntos/manual-da-merendeira/16-manual-da-merendeira.pdf 

 

Motorista 
Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Condu-
ta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de 
Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os automóveis; Noções básicas de mecânica. 
Conhecimentos operacionais de eletricidade dos automóveis; operação e manutenção preventiva dos 
equipamentos automotivos. Primeiros socorros. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso 
de equipamentos de proteção individual.  
 

 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada
http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO ou Ensino Técnico com 
Registro no Conselho 
Auxiliar de Secretaria, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Monitora e Técnico em Enfermagem. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos: Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade linguísti-
cas; Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação); Figuras de linguagem e figuras de estilo; 
Ideias principais do texto; O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos; Significado de palavras. 
Conhecimentos linguísticos: Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia - classes das palavras, flexões das 

palavras e estrutura e formação das palavras; Sintaxe - regência nominal e regência verbal, concordância nominal e 
concordância verbal, e colocação. 

 

MATEMÁTICA 
Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, 
conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Sequências e padrões. Operações com números natu-
rais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real da adição, subtração, multiplicação e 
divisão de números naturais. Expressões numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo 
divisor comum. Tabelas e gráficos, problemas. 
Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, número 
misto e problemas. 
Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais; operação com números decimais; 
dízima periódica e problemas. 
Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas. 
Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: 
triângulos e quadriláteros. Circunferência. Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de 
áreas; cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e de círculos. Medidas de volumes; 
cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e problemas. 
 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Lei Orgânica do Município. Plano de Cargos e Vencimento do Servidor (Auxiliar de Secretaria, Fiscal de Posturas, 
Fiscal de Tributos e Monitora). Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor Público da Saúde 
(Técnico em Enfermagem). Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município 
e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, 
esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do mu-
nicípio.  
Fonte:  
Site da Prefeitura e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada. 
Legislação: http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Auxiliar de Secretaria 
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, Excel e Internet. Conheci-
mentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretó-
rios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). Fundamentos da adminis-
tração. Redação Oficial: As Comunicações Oficiais. Noções de arquivologia: informação, documenta-
ção, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, or-
ganização e administração de arquivos, técnicas modernas. 
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Fiscal de Posturas 
Organização e controle de empreendimentos habitacionais. Fiscalização e acompanhamento de obras: 
especificação de materiais, medição de serviços, controle de mão de obra, elaboração de diário de 
obras, acompanhamento de medição de obra, aceitação de serviços. Noções de higiene, bem-estar 
social e segurança da população. Noções de Legislação de Trânsito. Normas Reguladoras da Emissão 
de Ruídos. Normas Reguladoras da Produção e Destinação de Resíduos. Normas Reguladoras da 
Emissão de Gases. Poder de Polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos administrati-
vos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e 
licença. Código de Posturas do Município (disponível no site www.infocol.com.br).  

 

Fiscal de Tributos 
Código Tributário Municipal – Lei nº 03 de 10/12/2013 (disponível no site www.infocol.com.br); Impostos; 
Taxas; Emolumentos; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na 
Constituição Federal; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração; Direito de 
Defesa; Lei de Execução Fiscal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) Pres-
crição e Decadência do crédito tributário.  
 

Monitora 
Fundamentação Pedagógica e Psicológica da Educação: Aspecto políticos da educação brasileira. A 
função social da escola. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais. Legisla-
ção Educacional Brasileira: Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas 
educacionais para a educação básica: educação infantil e ensino fundamental. Lei nº 9.394/96, Lei nº 
10.172/2001 e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Técnico em Enfermagem 
Ética e legislação profissional, assistência de enfermagem em clínica médica e cirúrgica, relacionadas 
aos sistemas: Neurológico, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, urinário e neurológico, cálculo, 
diluição e administração de drogas e soluções. 
Lavagem das mãos e utilização de EPIs e EPCs, prevenção e controle de infecção nos serviços de sa-
úde, controle e prevenção da dengue e Chikungunya, controle e prevenção da hanseníase, controle e 
prevenção da tuberculose, controle e prevenção da febre amarela. Doenças Sexualmente Transmissí-
veis – DSTs/HIV, Programa Nacional de Imunização – PNI, Estratégia de Saúde da Família – ESF, pla-
nejamento familiar, programa de saúde da mulher, criança, adolescente, adulto e do idoso. Estatuto da 
criança, adolescente e do idoso. Lei 8.080, Sistema Único de Saúde – SUS, Norma Operacional Básica 
– NOB, pacto pela saúde, pacto pela vida, pacto em defesa do SUS, emenda constitucional nº 29, hu-
maniza SUS. 
 

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR 
Enfermeiro Padrão e Professor 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos Verbais e Textos Iconográficos: Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedade linguísticas; 
Sentido próprio e sentido figurado das palavras (denotação e conotação); Figuras de linguagem e figuras de estilo; Ideias 
principais do texto; O sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos; Significado de palavras. 
Conhecimentos linguísticos: Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia - classes das palavras, flexões das 
palavras e estrutura e formação das palavras; Sintaxe - regência nominal e regência verbal, concordância nominal e 
concordância verbal, e colocação. 

 

MATEMÁTICA 
Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, 

http://www.infocol.com.br/
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conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Sequências e padrões. Operações com números natu-
rais; operações com números inteiros; operações com números reais. Prova real da adição, subtração, multiplicação e 
divisão de números naturais. Expressões numéricas. Divisibilidade; números primos; mínimo múltiplo comum; máximo 
divisor comum. Tabelas e gráficos, problemas. 
Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, número 
misto e problemas. 
Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais; operação com números decimais; 
dízima periódica e problemas. 
Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples e problemas. 
Geometria e Medidas: Sólidos geométricos. Simetria. Ângulos: reto, agudo e obtuso e medidas de ângulos. Polígonos: 
triângulos e quadriláteros. Circunferência. Medidas de comprimento; cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de 
áreas; cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios, losangos e de círculos. Medidas de volumes; 
cálculo do volume do cubo e do paralelepípedo, e problemas. 
 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Lei Orgânica do Município. Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público (Pro-
fessor). Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor Público da Saúde (Enfermeiro Padrão). 
Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o 
cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, 
meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.  
Fonte:  
Site da Prefeitura e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cachoeira-dourada. 
Legislação: http://www.infocol.com.br/php/concurso_abertas_CDourada.php 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
ENFERMEIRO 
Administração e gerenciamento dos serviços de enfermagem, prevenção e controle de infecção nos 
serviços de saúde, controle e prevenção da dengue e Chikungunya, controle e prevenção da 
hanseníase, controle e prevenção da tuberculose, controle e prevenção da febre amarela, controle e 
prevenção do câncer de mama, colo uterino, próstata, pulmão e pele, controle e prevenção da diabetes 
e hipertensão, pré-natal, planejamento familiar, aleitamento materno. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DSTs/HIV, Programa Nacional de Imunização – PNI, Estratégia de Saúde da Família – 
ESF, planejamento familiar, programa de saúde da mulher, criança, adolescente, adulto e do idoso. 
Estatuto da criança, adolescente e do idoso. Saúde do trabalhador, ética e princípios de bioética, 
sistematização da assistência de enfermagem, gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Lei 
8.080, Sistema Único de Saúde – SUS, Norma Operacional Básica – NOB, pacto pela saúde, pacto pela 
vida, pacto em defesa do SUS, emenda constitucional nº 29, humaniza SUS. 

 
 
PROFESSOR 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS DE EDUCAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 53 a 
73; arts. 129 a 144. FUNDEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Lei nº 9394/96, LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 1º a 34; art. 37 e 38. Decreto 
nº 6571/2008, legislação que trata da Educação Especial no Brasil. Constituição Federal, art. 205 a 214. 
A escola como espaço de convivência comunitária: o papel do profissional da educação. Abordagens, 
métodos e metodologias de ensino – do tradicional ao sócio-construtivista, os diferentes olhares da 
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pedagogia e da psicologia. As relações intra e interpessoais no processo de aprendizagem do aluno. 
Processos e instrumentos de avaliação: do diagnóstico às ações de correção das distorções e 
dificuldades de aprendizagem. A escola como espaço de convivência e respeito às diversidades: 
cultural, de gênero, racial, formas etc. Aprendizagem significativa: da sala de aula ao cotidiano. Gestão 
Escolar: espaço de construção da cidadania. Arte, Movimento, Teatro, Cultura e Lazer no chão da 
escola. Meio Ambiente, Educação Sexual e Educação Básica: caminhos interligados. Planejamento do 
ensino e da aprendizagem e sua importância para a qualidade das aulas. Sistema de avaliação: 
provinha Brasil, Prova Brasil e SAEB.  

 
PROVA DE TÍTULOS 
 
PROFESSOR 
Conforme o especificado no subitem 9.13 Dos Títulos. 
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CONCURSO PÚBLICO  

ANEXO III - EDITAL Nº 01/2020 
 

MODELO DE REQUERIMENTO E LAUDO MÉDICO 
 
 

Ilma.  Sra. 

 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público 

 

Eu,  _,   inscrição  nº. 

_  , CPF nº  portador (a) do documento de identificação n°. 

_  , expedido pelo(a)________________, candidato(a) ao cargo de Agente Comunitário de  
Saúde no Processo Seletivo Público n° 02/2020 do Poder Executivo Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goi-
ás, me declaro portador de deficiência, nos termos da Lei Federal n° 7.853/1989, Decreto Federal n° 3.298/1999 e 

suas alterações, e solicito a minha participação neste Processo Seletivo dentro dos critérios assegurados ao 
Portador de Deficiência. 

 
Anexo a esta declaração Laudo Médico atestando: 

 
a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa refe-

rência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID10); 
b) que sou portador de deficiência e o enquadramento dessa deficiência. 
 
 
 

Nestes termos, 
 

 

Peço deferimento. 
 
 

________________, ___ de ____________ de 2020. 

Local 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a) candidato(a) 
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CONCURSO PÚBLICO  
ANEXO III - EDITAL Nº 01/2020 

 

MODELO DE LAUDO MÉDICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

O candidato deverá enviar o original deste laudo, às suas expensas, via SEDEX, para INFOCOL INFOR-

MÁTICA E CONCURSOS LTDA, Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07, Setor Marista, Goiânia – GO, 
CEP: 74160-010. O laudo médico deverá estar em conformidade com as exigências do Edital: 

 
a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste Edital; 

b) constar o nome e o número do documento de identificação do(a) candidato(a) e o nome, número do 
registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 

c) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como, a provável causa da mesma, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10); 
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria 

recente, realizada até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 

f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em 

AO (ambos os olhos), patologia e campo visual, realizada até 06 (seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscri-
ções. 

 
O(a) candidato(a)  , 
documento de identificação nº (RG):  ________, CPF nº _  __________, foi submetido(a) nesta data a 
exame clínico sendo identificada a existência de DEFICIÊNCIA ______________ conforme legislação vigen-

te. 
 
 

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

( ) I - Paraplegia ( ) VII - Triplegia 

( ) II - Paraparesia ( ) VIII - Triparesia 

( ) III - Monoplegia ( ) IX - Hemiplegia 

( ) IV - Monoparesia ( ) X - Hemiparesia 

( ) V – Tetraplegia ( ) XI - Amputação ou Ausência de Membro 

( ) VI - Tetraparesia ( ) XII - Paralisia Cerebral 

 
b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 

(  ) I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) decibéis; 

(   ) II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis;  

(   ) III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 

( ) IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

 
c) DEFICIÊNCIA VISUAL: 

(  ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05 WHO), ou 
ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível; 

(  ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a melhor correção. 

( ) III – Visão monocular – acrescido pela lei nº 16.494/2009. 

 
d) DEFICIÊNCIA MENTAL:  
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(  ) A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à mé-

dia, com manifestação anterior à idade de 18(dezoito) anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da 
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no 
que tange à: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou inde-

pendência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer. 

 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA: _____________________ 

 
Possível Causa: 
___________________________________________________________________________________________
__________ 
___________________________________________________________________________________________
__________ 
 

Idade de início da doença: __________           Idade atual: __________ 
 
Informar o grau ou nível da deficiência: ___________________________________________________ 

 

______________________, ___ de __________ de 2020. 

Local 
 
 

 

Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 
 
 

 

Assinatura do Candidato 
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CONCURSO PÚBLICO  

ANEXO IV - EDITAL Nº 01/2020 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
Este requerimento destina-se ao candidato que necessita de condições especiais para a realização da prova do Pro-

cesso seletivo Público N° 02/2020 do Poder Executivo Municipal de Cachoeira de Goiás – GO. (portador de deficiên-
cia, recém-acidentado, recém-operado ou que está acometido de alguma doença). 

 
Ilma. Sra. 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público 

 
Eu,    _______________, inscrição nº    , CPF nº                      

portador(a) do documento de identificação nº   _____________, expedido pelo(a)   , candi-

dato(a) ao cargo de Agente  Comunitário de Saúde, no Processo Seletivo Público N° 02/2020 do Poder Executivo 

Municipal de Cachoeira Dourada, venho requerer a V. Sa., condições especiais para realizar a prova objetiva, conforme 

as informações prestadas a seguir: 

MOTIVO DO REQUERIMENTO: 

(   ) Portador de deficiência (   ) Outro. Qual? _   
 

1. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
1.1 VISUAL 

 
Especifique os recursos necessários para fazer a prova: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo. 

 
( ) Tamanho 14; (  )Tamanho 16;  (  )Tamanho 18;  (  )Tamanho 20. 
 
Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( ) 

 
1.2 AUDITIVA 

 
( ) Total ( ) Parcial 

Faz uso de aparelho? Sim ( ) Não ( ) 
Precisa de Intérprete de LIBRAS? Sim ( ) Não ( ) Necessi-

ta de tempo adicional? Sim ( ) Não ( ) 

 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias: 

_   

_   
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_   

 
1.3 FÍSICA 

 
Parte do corpo: 

 
(  ) Membro superior (braços/mãos) ( ) Membro inferior (pernas/pés) 

(  ) Outra parte do corpo. Qual?    

 
Necessita de um fiscal para preencher o cartão resposta? Sim (  ) Não (  )  
Utiliza algum aparelho para locomoção? 

Sim ( ) Não ( ) Qual?    
 

Necessita de algum móvel especial para fazer a prova? Sim ( ) Não ( )  

Necessita de tempo adicional? Sim ( ) Não ( ) 

 
Registre, se for o caso, outras condições necessárias: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________ 

 
2. CANDIDATO NÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, 

 
Especificar as condições necessárias para realizar a prova: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

  / /2020. 

Local 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ATENÇÃO! 

• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo 

os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
• O candidato portador de deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer a prova deverá anexar a 
este requerimento a justificativa da necessidade, acompanhada de parecer do especialista da área de sua defici-
ência. 

• O candidato que sofreu acidente, ou foi operado recentemente, ou está acometido por alguma doença deverá 
enviar atestado médico. 

• O candidato que necessitar de condições especiais para realizar a prova deverá enviar o original deste Reque-

rimento e do Formulário de Condições Especiais para Realização da Prova, juntamente com o laudo ou atestado 
médico, às suas expensas, via SEDEX, para INFOCOL INFORMÁTICA E CONCURSOS LTDA- Avenida 85, nº 
1940, Galeria Nacional, sala 07, Setor Marista, Goiânia-GO. CEP: 74160-010, devidamente preenchidos, até a 

data estipulada neste Edital. 

 
 

 


