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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 

EDITAL 006/2017 

 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Morrinhos – GO, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Constituição Federal e pela legislação infra vigente:  

CONSIDERANDO a quantidade de candidatos inscritos para o Concurso Público 

001/2017 excederem a capacidade física das escolas existente no Município;  

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão organizadora do concurso favorável a 

alteração das datas, com vista a melhor distribuição dos candidatos; 

 CONSIDERANDO que as alterações constantes do presente edital precisam ser 

publicizadas por período não inferior a 30 dias; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º As provas que seriam realizadas nos dias 02/12/2017 e 03/12/2017 passam 

a ser nos dias 13/01/2018 e 14/01/2018 com horários e turnos a serem divulgados a 

posteriori.  

Art. 2º Os cargos de ENFERMEIRO e MONITOR, somente, farão provas no dia 

21/01/2018. 

Art. 3º Os locais e horários estarão disponíveis nos sites www.consulpam.com.br. 

e www.morrinhos.go.gov.br. 

Art. 4º Passa a vigorar o seguinte cronograma: 

3. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Data da prova 13, 14 e 21 de janeiro de 2018. 

*Horário e local da prova 

Cargos de nível fundamental e superior – Turno A 

Cargos de nível médio – Turno B 

O horário e local das provas será divulgado 

posteriormente. 

Divulgação dos 

GABARITOS 

PRELIMINARES 

15 de janeiro de 2018 (Cargos que farão provas nos dias 

13 e 14). 

22 de janeiro de 2018 (Cargos que farão provas no dia 21). 

http://www.consulpam.com.br/
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Recursos contra os 

gabaritos preliminares 

16 e 17 de janeiro de 2018 (Cargos que farão provas nos 

dias 13 e 14). 

23 e 24 de janeiro de 2018 (Cargos que farão provas no 

dia 21). 

Resultado dos recursos 02 de fevereiro de 2018.  

Relação dos candidatos 

aprovados nas provas 

objetivas 

06 de fevereiro de 2018.  

Recursos contra a relação 

dos aprovados 
07 e 08 de fevereiro de 2018. 

Respostas dos recursos e 

resultado dos Títulos 
15 de fevereiro de 2018. 

Recursos contra o resultado 

dos títulos 
16 e 19 de fevereiro de 2018. 

Respostas dos recursos do 

resultado dos títulos 
26 de fevereiro de 2018. 

Relação dos aprovados 

dentro do limite de vagas 
28 de fevereiro de 2018. 

Recursos contra a relação 

dos aprovados 
01 e 02 de março de 2018. 

Relação final dos 

aprovados, após recursos. 
06 de março de 2018. 

* Todas as datas são passíveis de serem alteradas. 
 

Art. 5º Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2017 e 

posteriores: 

 

 

Morrinhos - GO, 21 de novembro de 2017.  

 

 

 

 


