EDITAL Nº 04/ SMARH/EGVG
Processo Seletivo para o Curso Preparatório para Concursos Públicos 2018
Turno Noturno

1. DA ABERTURA
A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo para o Curso
Preparatório para Concursos, ofertado pela Escola de Governo do Valparaíso de Goiás.

2. DA VALIDADE
O presente processo seletivo será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas
para o referido curso.

3. DO CRONOGRAMA
O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:
Publicação do edital
Período de inscrições
Publicação da lista de inscritos
Previsão de início das aulas

14/08/2018
21 a 23/08/2018
27/08/2018
30/08/2018

4. DOS REQUISITOS PARA O INGRESSO
a)
b)
c)
5.

Ter concluído o Ensino Fundamental
Ser selecionado dentro do número de vagas
Ser morador do município do Valparaíso de Goiás
DO CURSO E DAS VAGAS

- Os candidatos serão selecionados pela EGVG para ingresso no curso Preparatório para
Concursos Públicos.
- As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, no turno noturno de acordo com o
disposto no Calendário do referido curso.
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6. DA INSCRIÇÃO
- As inscrições do Processo Seletivo serão gratuitas.
- A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento, bem como as informações prestadas no ato da inscrição
são de inteira responsabilidade dos candidatos.
7. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
- O candidato deverá se inscrever no processo seletivo na sede na Escola de Governo do
Valparaíso de Goiás, situada no endereço Quadra 08 lotes 2 e 3, Parque Rio Branco,
Valparaíso de Goiás.
- O encerramento das inscrições poderá ser prorrogado, caso seja necessário.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
- Os candidatos deverão comparecer à sede da Escola nas datas estabelecidas no
cronograma do processo seletivo, no horário de 8h30 às 16h.
- Para efetivação da inscrição, os candidatos deverão apresentar: Carteira de Identidade,
CPF e comprovante de residência.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do telefone 3624-0255.
É responsabilidade dos candidatos acompanhar as informações e quaisquer
comunicações complementares feita pela EGVG.
Valparaíso de Goiás,14 de agosto 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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ANEXO
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE VERÃO BÁSICO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO –
TURNO NOTURNO
DADOS PESSOAIS
Nome:
Documento de Identificação:
CPF:
Data de Nascimento:
Sexo:
Telefone:
Email:
ESCOLARIDADE
Ensino Médio Completo ( ) SIM ( ) NÃO, caso esteja cursando, qual serie? __________________
ENDEREÇO PARA CONTATO
Endereço:
Bairro/Cidade:
CEP:
Servidor Municipal (
) NÃO (
locação?_________________

) SIM, caso seja servidor municipal, qual órgão de

INSTRUÇÕES

1.1 O Objetivo do presente Curso é a capacitação de candidatos para aprovação em concursos.
1.2 Esse curso será gratuito e realizado na sede da Escola de Governo do Município de Valparaiso de Goiás,
localizada na Quadra 8, Lotes 2 e 3 – Parque Rio Branco (rua do CIAM, próximo a Secretaria de Saúde).
1.3 Será destinado a moradores locais e servidores municipais que já tenham concluído o Ensino Médio ou
estejam cursando o este. Sendo disponibilizadas 80 vagas preenchidas por ordem de chegada.
1.4 O período de inscrições durará três dias, sendo eles dias 21 a 23 de agosto de 2018, nos seguintes
Quadra 08 lotes 2 e 3 Parque Rio Branco Valparaíso II Tel: 3624-0255

horários: das 08h30min às 16 horas.
1.4.1 Só serão consideradas as matriculas feitas na sede da EGVG (Escola de Governo de Valparaiso de Goiás);
1.4.2 Para efetuação da matricula será necessária a seguinte documentação (original e copia):
- Documento de identificação com foto
- CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Escolaridade (caso cursando)
1.5 O presente Curso terá prazo de três semanas, a iniciar provavelmente em 30 de agosto de 2018,
finalizando em 28 de setembro de 2018.
1.5.1 O curso será ministrado em dias úteis em período noturno;
1.5.2 A carga horária dos dias úteis será das 19h30min às 22h15 horas, tendo 15 minutos de intervalo entre
as aulas;
1.5.4 O aluno terá tolerância de 15 minutos de atraso e o limite de quatro faltas durante o curso.
1.5.5 O aluno que exceder o limite de faltas será dado como desistente, assim não podendo dar
continuidade ao curso.
1.6 O curso abordará as seguintes disciplinas:
• Português
• Redação Oficial
• Direito Constitucional
• Direito Administrativo
• Raciocínio Logico
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