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EDITAL Nº 17/2018 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 

 
RETIFICAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

  
ONDE SE LÊ: 

Dos documentos para a inscrição:  
a) RG; (apresentação do original e entrega de cópia); 
b) CPF; (apresentação do original e entrega de cópia); 
c) título de Eleitor; (apresentação do original e entrega de cópia); 
d) certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.jus.br ou cartório eleitoral, 
informando que está quite ou não possui pendências com a justiça eleitoral; 
e) certificado de reservista (no caso de sexo masculino); 
f) comprovação do exercício de atividade profissional conforme item 2.1; 
g) certificação da escolaridade mínima exigida, conforme item 2.1; 
h) atestado de antecedentes criminais, apenas os expedidos pela Polícia Civil, informando que nada 
consta ou não possui pendências (validade de 60 dias); 
OBS: Caso não esteja pronto em tempo hábil, o candidato deverá apresentar o protocolo de solicitação 
do mesmo e posteriormente o documento. 
 

ACRESCENTA-SE: 3.6 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é pessoa com 
deficiência e assinalar o tipo de deficiência de que é portador, bem como anexar o laudo médico. 
 

3.1 A inscrição é realizada, presencialmente, de acordo com a Unidade de trabalho, , no horário das 08 às 17 horas 
(impreterivelmente), munidos de Currículo atualizado, e cópias dos documentos conforme discriminado no item 3.5; 

 
Goiânia: UAA da CEGECON – Centro de Gestão em Educação Continuada, sito na Avenida C-255, 400, Eldorado Bussiness 

Tower, sala 1101 – St. Nova Suíça, Goiânia - GO, 74280-010 
 
ACRESCENTA-SE:  
 

Goiás: Rua Aeroporto s/n Setor Aeroporto – Itego Goyandira Ayres do Couto. 
            Goiatuba: Rua Piauí, n º 460, Centro, no Itego Jerônimo Carlos do Prado. 

 
 

 
 
 

Goiânia, 05 de Abril de 2018. 
 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 


