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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA – GOIÁS 
 

CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

20 de junho de 2016 

Publicação do edital de abertura  Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Publicação do extrato do edital 
Diário Oficial do Estado de Goiás e no Diário Oficial 
do Município de Itumbiara 

21 e 22 de junho de 2016 Prazo de interposição de recursos no edital de abertura Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

28 de junho de 2016 
Publicação da ata de decisão de recursos interpostos na publicação do edital  

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 
Publicação do edital de abertura após decisão de recursos 

29 de junho a  
4 de julho de 2016 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

6 de julho de 2016 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

7 e 8 de julho de 2016 
Prazo de interposição de recursos no resultado preliminar das de isenção da 
taxa de inscrição 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

15 de julho de 2016 

Publicação da ata de decisão de recursos interpostos no resultado preliminar 
das de isenção da taxa de inscrição Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Publicação do resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 

15 de julho a  
11 de agosto de 2016 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES  
Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br  

Período para solicitação de condições especiais para realização das provas 

Período de encaminhamento do laudo  cond_esp.ns@ueg.br 

A partir de  
19 de julho de 2016 

Período para impressão do comprovante de inscrição  Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

12 de agosto de 2016 Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 
Em qualquer agência bancária, lotérica, terminal 
de autoatendimento ou pela internet 

17 de agosto de 2016 

Disponibilização da consulta das inscrições confirmadas 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br  

Divulgação das inscrições indeferidas ou canceladas 

Divulgação da concorrência 

Divulgação do endereço do local de realização da 1ª etapa – avaliação pela 
equipe multiprofissional 

21 de agosto de 2016 
1ª etapa – realização da avaliação dos candidatos com deficiência pela 
equipe multiprofissional 

Itumbiara – GO 

22 de agosto de 2016 
Publicação do resultado da avaliação dos candidatos com deficiência pela 
equipe multiprofissional 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

23 e 24 de agosto de 2016 
Prazo de interposição de recursos no resultado da 1ª etapa – avaliação pela 
equipe multiprofissional 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

31 de agosto de 2016 

Publicação da ata de decisão dos recursos no resultado da 1ª etapa – avaliação 
dos candidatos com deficiência pela equipe multiprofissional 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Resultado da avaliação dos candidatos com deficiência pela equipe 
multiprofissional após recursos 

Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização 
das provas 

Publicação dos locais de realização da 2ª e 3ª etapas – prova objetiva e de 
redação / discursiva / peça jurídica 

4 de setembro de 2016 

2ª etapa – realização da prova objetiva – para todos os cargos 

Itumbiara – GO 3ª etapa – realização das provas de redação, discursiva e peça jurídica 
(exclusivas para os cargos de nível médio e superior) 

Publicação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

5 e 6 de setembro de 2016 Prazo de interposição de recursos no gabarito oficial preliminar Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

21 de setembro de 2016 

Publicação da ata de decisão dos recursos no gabarito oficial preliminar 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Publicação do gabarito oficial definitivo 

Publicação do resultado da 2ª etapa – prova objetiva  

Publicação da relação dos candidatos selecionados para 3ª etapa – correção 
das provas de redação, discursiva e peça jurídica – exclusivas aos cargos 
de nível médio e nível superior 

22 e 23 de setembro de 2016 Prazo de interposição de recursos no resultado da 2ª etapa - prova objetiva Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

5 de outubro de 2016 

Publicação da ata de decisão de recursos no resultado da 2ª etapa – prova de 
objetiva 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 
Publicação do resultado da 3ª etapa – prova de redação, discursiva e peça 
jurídica aos cargos de nível médio e superior 

6 e 7 de outubro de 2016 
Prazo de interposição de recursos no resultado da 3ª etapa – prova de redação, 
discursiva e peça jurídica aos cargos de nível médio e superior 

Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

19 de outubro de 2016 

Publicação da ata de decisão de recursos no resultado da 3ª etapa – prova de 
redação, discursiva e peça jurídica aos cargos de nível médio e superior Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Publicação do resultado preliminar 

20 e 21 de outubro de 2016 Prazo de interposição de recursos no resultado preliminar Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

4 de novembro de 2016 

Publicação da ata de decisão de recursos no resultado preliminar Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br 

Publicação do Resultado Final 
Internet, no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br e 
no Diário Oficial do Estado de Goiás e no Diário 
Oficial do Município de Itumbiara 

 


