PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 002/2018/ SMA/EGVG
SELEÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS PARA O CURSO PREPARATÓRIO PARA
CONCURSOS PÚBLICOS DA ESCOLA DE GOVERNO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a seguinte RETIFICAÇÃO do EDITAL DE SELEÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS
PARA O CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS PÚBLICOS DA ESCOLA DE GOVERNO
DE VALPARAÍSO DE GOIÁS (EGVG), cujas alterações estão a seguir elencadas:
ONDE SE LÊ:

EDITAL Nº 002/2018/ SMA/EGVG
CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

04/07/2018

Publicação do Edital

10 a 11/07/2018

Período de inscrições

12 e 13/07/2018

Período de Análise Curricular

14/07/2018

Publicação do Resultado da Análise Curricular e
convocação para a Aula Didática Experimental Avaliativa

16 a 17/07/2018

Período de realização da Aula Didática Experimental
Avaliativa

18/07/2018

Publicação do Resultado Definitivo

20/07/2018

Planejamento

*As datas previstas poderão sofrer alterações sem prévio aviso
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LÊ-SE:

EDITAL Nº 002/2018/ SMA/EGVG
CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

04/07/2018

Publicação do Edital

10 a 17/07/2018

Período de inscrições

18 e 19/07/2018

Período de Análise Curricular

20/07/2018

Publicação do Resultado da Análise Curricular e
convocação para a Aula Didática Experimental Avaliativa

23 e 24/07/2018

Período de realização da Aula Didática Experimental
Avaliativa

25/07/2018

Publicação do Resultado Definitivo

26 a 27/07/2018

Planejamento

30/07/2018

Início das aulas

*As datas previstas poderão sofrer alterações sem prévio aviso

1. No item 4, Dos Requisitos e Exigências, subitem 4.1.2, ONDE SE LÊ:

Possuir diploma de graduação de curso de nível superior na área específica de acordo
com a aula a ser ministrada, registrado, reconhecido ou revalidado pelo MEC;
LEIA-SE: possuir diploma de graduação de curso de nível superior preferencialmente na

área específica de acordo com a aula a ser ministrada, registrado, reconhecido ou
revalidado pelo MEC;
2. No item 5, Da Inscrição, subitem 5.4, ONDE SE LÊ:
Admitir-se-á uma única inscrição por candidato;
LEIA-SE: Admitir-se-á preferencialmente uma única inscrição por candidato. Em caso

de demanda específica da Escola de Governo, o candidato poderá ser convocado para
mais de uma disciplina.
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3. No item 5, Da Inscrição, subitem 5.8, ONDE SE LÊ:

A documentação a ser apresentada para inscrição neste Processo Seletivo deverá ser
grampeada, cujas páginas serão numeradas por servidor da EGVG no ato da entrega.
Obedecerá a sequência descrita abaixo, tendo como documento de abertura o Anexo I
– Currículo:
a) cópia do Anexo I – Currículo;
c) cópia da cédula de identidade ou da carteira de identidade profissional;
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e) cópia do diploma de conclusão de graduação de curso de nível superior, registrado,
reconhecido ou revalidado pelo MEC;
f) cópia(s) do(s) comprovante(s) de capacitação técnica, em curso(s) da(s) Área(s) de
Interesse, descrita(s) no Anexo I – Currículo;
g) cópia(s) de título(s) de formação acadêmica em qualquer área de formação;
h) cabeçalho do contracheque atual (referência 2018).
5.9 Em nenhuma hipótese haverá devolução de documentação.

LEIA-SE: A documentação a ser apresentada para inscrição neste Processo Seletivo

deverá ser grampeada, cujas páginas serão numeradas por servidor da EGVG no ato da
entrega. Obedecerá a sequência descrita abaixo, tendo como documento de abertura
o Anexo I – Currículo:
a) cópia do Anexo I – Currículo;
c) cópia da cédula de identidade ou da carteira de identidade profissional;
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e) cópia do diploma de conclusão de graduação de curso de nível superior, registrado,
reconhecido ou revalidado pelo MEC;
f) cabeçalho do contracheque atual (referência 2018).
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Retificando as datas contidas no corpo do Edital, conforme descrito nas alterações do
cronograma, os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Valparaíso, 11 de julho de 2018

Rosângela Palácio de Morais Cavalcanti
Secretária Municipal de Administração

Taise Silene de Moraes Batista
Coordenadora Executiva da Escola de Governo
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