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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVA OBJETIVA 
 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Goiás, nº 629, CEP: 73760-000, SÃO JOÃO D’ALIANÇA - Goiás, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal, Senhora Débora Domingues Carvalhêdo Barros, 

no uso de suas atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA 

OBJETIVA do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos referente ao Edital 

001/2018:  
 

 

CONSIDERANDO a quantidade de inscritos ultrapassarem a capacidade total das escolas 

disponíveis no Município, fato este imprevisível, que somente foi dado ciência após o 

encerramento das inscrições; 

 

CONSIDERANDO que é dever do município alocar todos os candidatos inscritos em unidades 

escolares no âmbito de sua territorialidade de forma acessível e confortável; 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica 

na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

 

CONSIDERANDO a melhor forma de equacionar a distribuição dos candidatos inscritos, por 

cargo, por dia e por turno para realização do certame, a administração municipal RESOLVE 

ADIAR as provas para os CARGOS DE NÍVEL FUNDAMNTAL para o DIA 23/12/2018:  

 

 

ARTIGO 1º - Fica adiada a data da prova para os cargos do NÍVEL FUNDAMENTAL infra 

para o dia 23/12/2018: 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CLASSE I; 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO – TODAS AS LOTAÇÕES; 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS;  

ATENDENTE; 

MOTORISTA D - ZONAS RURAL E URBANA. 

 

 

ARTIGO 2º - Fica ratificada a data para os demais cargos de níveis MÉDIO E SUPERIOR para 

o dia 16/12/2018.  

 

 

ARTIGO 3º - Os locais de provas bem como a confirmação no cartão de inscrição estarão 

disponíveis até 5 dias antes da realização da PROVA OBJETIVA.    

 

 

São João D’Aliança  - Goiás, 06 de dezembro de 2018. 

 

Débora Domingues Carvalhêdo Barros  

Prefeita Municipal 


