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EDITAL Nº 044, DE 07 DE OUTUBRO DE 2016 - RETIFICAÇÃO N.º 01 DO 
EDITAL Nº 043 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

 
 O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG), nomeado por Decreto Presidencial de 03/09/2013, 
(D.O.U. de 04/09/2013), no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em 
vista o disposto no Edital nº 043, de 30 de agosto de 2016, publicado no Diário 
Oficial da União D.O.U. de 31 de agosto de 2016, nº 168, seção 3, páginas 263 a 
267, resolve: 
 
Item 1. Considerando a designação de Comissão para executar o certame, conforme 
Portaria nº 2179, de 28 de setembro de 2016, retificar o Edital nº 043/2016, em seu 
aspecto geral, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
Centro de Seleção 
 
Leia-se: 
 
Comissão do Concurso Público – Edital 043/2016 
 
Item 2. Retificar o item 5.8.1, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 

5.8.1 Os recursos contra o resultado das inscrições homologadas deverão ser 
apresentados observando-se o disposto no item 15 deste Edital. 

 

Leia-se: 
 

5.8.1 Os recursos contra o resultado das inscrições homologadas deverão ser 
apresentados observando-se o disposto no item 14 deste Edital. 

 

Item 3. Retificar o item 5.12.2, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
5.12.2 O candidato com deficiência que fizer jus ao tempo adicional, de no máximo 
uma hora, conforme prevê o § 2º do Decreto nº 3.298/1999, para realização das 
provas, deverá solicitá-lo, no período descrito no subitem 6.12.  
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Leia-se: 

 

5.12.2 O candidato com deficiência que fizer jus ao tempo adicional, de no máximo 
uma hora, conforme prevê o § 2º do Decreto nº 3.298/1999, para realização das 
provas, deverá solicitá-lo, no período descrito no Cronograma (Anexo I).  

 

Item 4. Retificar os itens 5.12.4 e 5.13, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

5.12.4 O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado às vésperas das 
provas, necessitar de realizá-las em condições especiais, deverá notificar o Centro 
de Seleção do IFG enviando o Requerimento de Atendimento Diferenciado, no qual 
solicitará as condições especiais, anexando o atestado médico comprobatório de 
sua situação, conforme os critérios especificados do subitem 6.12 ao subitem 6.12.4. 

5.13 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das 
provas, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os 
procedimentos constantes do subitem 6.12 ao subitem 6.12.4, para adoção das 
providências necessárias. 

 

Leia-se: 

 

5.12.4 O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado às vésperas das 
provas, necessitar de realizá-las em condições especiais, deverá notificar a 
Comissão do Concurso Público – Edital 043/2016 enviando o Requerimento de 
Atendimento Diferenciado, no qual solicitará as condições especiais, anexando o 
atestado médico comprobatório de sua situação, conforme os critérios especificados 
do subitem 5.12. 
5.13 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das 
provas, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os 
procedimentos constantes do subitem 5.12 ao subitem 5.12.4, para adoção das 
providências necessárias. 

 

Item 5. Retificar o item 7.3, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

7.3 A isenção deverá ser solicitada mediante Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição – Anexo VIII deste Edital. 
 

Leia-se: 
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7.3 A isenção deverá ser solicitada mediante Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição (Anexo VIII) juntamente com o Boleto Bancário de realização de inscrição; 
Cópia da Cédula de Identidade e CPF; Cópia de Documento contendo o NIS (cartão 
cidadão, carteira de trabalho ou outro similar que contenha tal informação). 
 
Item 6. Retificar o item 7.4, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

7.4 O candidato que se enquadrar nos critérios estabelecidos do subitem 8.2 ao 
subitem 8.2.2 deverá efetuar sua inscrição pela Internet, preencher o Requerimento 
de Isenção da Taxa de Inscrição – Anexo VIII deste Edital, disponível no endereço 
eletrônico http://www.ifg.edu.br/concursos, e encaminhar a documentação 
necessária comprobatória, exclusivamente via SEDEX para o endereço: Reitoria do 
IFG, Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.658, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 
74.130-012, aos cuidados do Centro de Seleção do IFG.  
 

Leia-se: 

 

7.4 O candidato que se enquadrar nos critérios estabelecidos do subitem 7.2 ao 
subitem 7.2.2 deverá efetuar sua inscrição pela Internet, preencher o Requerimento 
de Isenção da Taxa de Inscrição – Anexo VIII deste Edital, disponível no endereço 
eletrônico http://www.ifg.edu.br/concursos, e encaminhar a documentação 
necessária comprobatória, exclusivamente via SEDEX para o endereço: Reitoria do 
IFG, Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.658, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 
74.130-012, aos cuidados da Comissão do Concurso Público – Edital 043/2016.  
 

Item 7. Retificar o item 7.4.2, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

7.4.2 Não serão aceitas solicitações de isenção postadas após o período 
estabelecido no Cronograma de Atividades do Concurso – Anexo I deste Edital, e de 
forma distinta do mencionado no subitem 8.4. 
 
Leia-se: 
 
7.4.2 Não serão aceitas solicitações de isenção postadas após o período 
estabelecido no Cronograma de Atividades do Concurso – Anexo I deste Edital, e de 
forma distinta do mencionado no subitem 7.4. 
 
Item 8. Retificar o item 9.1.1, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
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9.1.1 Os critérios de correção da Prova Objetiva estão especificados do subitem 
10.2 ao subitem 10.2.2.1. 
 
Leia-se: 
 
9.1.1 Os critérios de correção da Prova Objetiva estão especificados do subitem 9.2 
ao subitem 9.3. 
 
Item 9. Retificar o item 9.5, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
9.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 10.4 ao subitem 10.4.2.4 
serão ordenados por Cargo/Câmpus ou Reitoria, de acordo com os valores 
decrescentes da Pontuação Total na Prova Objetiva. 
 
Leia-se: 
 
9.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 9.4 ao subitem 9.4.2.4 
serão ordenados por Cargo/Câmpus ou Reitoria, de acordo com os valores 
decrescentes da Pontuação Total na Prova Objetiva. 
 
Item 10. Retificar o item 10.5, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
10.5 A Questão Discursiva terá o valor máximo de 30 pontos, sendo atribuídos: de 0 
(zero) a 20,0 (vinte) pontos ao subitem 11.4.1,  0 (zero ) a 5,0 (cinco) pontos ao 
subitem 11.4.2 e de 0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos ao subitem 11.4.3. 
 
Leia-se: 
 
10.5 A Questão Discursiva terá o valor máximo de 30 pontos, sendo atribuídos: de 0 
(zero) a 20,0 (vinte) pontos ao subitem 10.4.1,  0 (zero ) a 5,0 (cinco) pontos ao 
subitem 10.4.2 e de 0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos ao subitem 10.4.3. 
 
Item 11. Retificar o item 10.15, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
10.15 Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 16 (dezesseis) pontos, 
para cargos de Nível “E” e Nível “D”, e 24 (vinte e quatro) pontos, para cargos de 
Nível “C”, na Prova Escrita. 
 
Leia-se: 
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10.15 Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 18 (dezoito) pontos, 
para cargos de Nível “E” e Nível “D”, e 24 (vinte e quatro) pontos, para cargos de 
Nível “C”, na Prova Escrita. 
 
Item 12. Retificar o item 11.3, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
11.3 Os candidatos não convocados de acordo com o subitem 12.2 serão eliminados 
do concurso.  
 
Leia-se: 
 
11.3 Os candidatos não convocados de acordo com o subitem 11.2 serão eliminados 
do concurso.  
 
Item 13. Retificar o item 11.8, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
11.8 Caberá recurso contra desempenho na Prova Prática, de conformidade com o 
que estabelece o item 15 deste Edital.  
 
Leia-se: 
 
11.8 Caberá recurso contra desempenho na Prova Prática, de conformidade com o 
que estabelece o item 14 deste Edital. 
 
Item 14. Retificar o item 11.17, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
11.17 A ordem de realização da prova será definida por sorteio feito no próprio local 
de realização da prova com pelo menos 24 horas de antecedência, na presença dos 
candidatos.   
 
Leia-se: 
 
11.17 A ordem de realização da prova será definida por sorteio feito no próprio local 
de realização no dia da aplicação da prova, 30 minutos antes do início das Provas, 
na presença de todos os candidatos. 
 
Item 15. Incluir o item 11.18, com o seguinte teor: 
 
11.18. O candidato deverá comparecer ao local da prova no dia, hora e local 
determinados pela Comissão de Concursos em seus comunicados e orientações 
aos candidatos, e permanecerá juntamente com os demais candidatos, em sala 
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reservada pela Comissão de Concursos aguardando o momento de realização da 
sua prova.  
 
Item 16. Retificar o item 12.3, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
12.3 Ainda que haja mais de um local para a realização das provas o candidato 
somente poderá realizá-las no local designado pelo Centro de Seleção, conforme os 
subitens 13.1. 
 
Leia-se: 
 
12.3 Ainda que haja mais de um local para a realização das provas o candidato 
somente poderá realizá-las no local designado pela Comissão do Concurso Público 
– Edital 043/2016, conforme os subitens 12.1 e 12.2. 
 
Item 17. Retificar o item 12.9, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
12.9 Devido ao procedimento de identificação dos candidatos, somente serão 
considerados documentos oficiais de identificação, desde que contenham foto e 
assinatura, com validade em todo o território nacional, carteiras expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, Polícia 
Federal, Polícia Militar, pelas Forças Armadas, bem como Passaporte ou carteiras 
expedidas por Ordens e Conselhos, ou, ainda, outro documento que, por Lei 
Federal, tenha validade a fotografia e a assinatura do candidato. 
 
Leia-se: 
 
12.9 Devido ao procedimento de identificação dos candidatos, somente serão 
considerados documentos oficiais de identificação, desde que contenham foto e 
assinatura, com validade em todo o território nacional, carteiras expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, Polícia 
Federal, Polícia Militar, pelas Forças Armadas, bem como a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), Passaporte ou carteiras expedidas por Ordens e Conselhos, ou, 
ainda, outro documento que, por Lei Federal, tenha validade a fotografia e a 
assinatura do candidato. 
 
Item 18. Retificar o item 12.16, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
12.16 O Centro de Seleção do IFG se reserva no direito de, em caso de porte e/ou 
uso dos objetos descritos no subitem 13.15, não comunicar ao candidato no local de 
realização das provas sobre a sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a 
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organização dos trabalhos. O fato será lavrado em ata de sala pelos fiscais 
aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado ao Centro de Seleção do IFG 
que, em momento oportuno, promoverá a eliminação do candidato do Concurso. 
 
Leia-se: 
 
12.16 A Comissão do Concurso Público – Edital 043/2016 se reserva no direito de, 
em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 12.15, não comunicar 
ao candidato no local de realização das provas sobre a sua eliminação, a fim de 
garantir a tranquilidade e a organização dos trabalhos. O fato será lavrado em ata de 
sala pelos fiscais aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado à Comissão 
do Concurso Público – Edital 043/2016 que, em momento oportuno, promoverá a 
eliminação do candidato do Concurso. 
 
Item 19. Retificar o item 12.32.3, da seguinte forma: 
   
Onde se lê: 
 
12.32.3 Não apresentar documento que o identifique; 
 
Leia-se: 
 
12.32.3 Não apresentar documento que o identifique, conforme os itens 12.9 ao 
12.10.8; 
 
Item 20. Retificar o item 12.32.10, da seguinte forma: 
   
Onde se lê: 
 
12.32.10 Estiver portando qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação 
mencionados no subitem 13.15; 
 
Leia-se: 
 
12.32.10 Estiver portando qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação 
mencionados no subitem 12.15; 
  
Item 21. Retificar o item 12.33.2, da seguinte forma: 
   
Onde se lê: 
 
12.33.2 Os aparelhos eletrônicos deverão ser deixados do lado de fora do prédio 
onde ocorrerá a aplicação das provas. 
 
Leia-se: 
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12.33.2 Os aparelhos eletrônicos deverão ser deixados do lado de fora do prédio 
onde ocorrerá a aplicação das provas, sendo que o IFG NÃO IRÁ DISPONIBILIZAR 
nenhum tipo de estrutura para guarda desses equipamentos. 
 
Item 22. Retificar o item 13.4.2, da seguinte forma: 
   
Onde se lê: 
 
13.4.2 Em segundo lugar, ao candidato que obtiver maior número de pontos nas 
questões de Conhecimentos Específicos, ou informática; 
 
Leia-se: 
 
13.4.2 Em segundo lugar, ao candidato que obtiver maior número de pontos nas 
questões de Conhecimentos Específicos (Níveis “D” e “E”), ou informática (Nível 
“C”); 
 
Item 23. Retificar o item 14.6, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
14.6 Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo, os que não 
estiverem de acordo com os subitens 14.6, 14.6.1, 14.6.2 e 14.6.3 ou os que forem 
enviados via fax, por meio postal, por e-mail ou por procuração. 
 
Leia-se: 
 
14.6 Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo, os que não 
estiverem de acordo com os subitens 14.5, 14.5.1, 14.5.2 e 14.5.3 ou os que forem 
enviados via fax, por meio postal, por e-mail ou por procuração. 
 
Item 24. Retificar o item 17.8, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
17.8 No interesse da Administração Federal e com anuência do candidato habilitado, 
este poderá ser nomeado para a lotação em outro câmpus do IFG diferente daquele 
para o qual fez a inscrição, ou para aproveitamento em outra instituição de ensino. 
 
Leia-se: 
 
17.8 No interesse da Administração Federal e com anuência do candidato habilitado, 
esse poderá ser nomeado para lotação em outro Câmpus do IFG diferente daquele 
para o qual fez a inscrição; ou para aproveitamento em outra Instituição Federal de 
Ensino localizada no Estado de Goiás ou no Distrito Federal. 
 
Item 25. Retificar o item 17.10, da seguinte forma: 
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Onde se lê: 
 
17.10 Os candidatos serão contatados pelo câmpus ou instituição ofertante da vaga. 
Nesse momento, o candidato deverá optar por aceitar irretratavelmente a vaga 
ofertada ou recusar esta vaga e continuar no cadastro de reserva do câmpus para o 
qual realizou concurso. 
 
Leia-se: 
 
17.10 Os candidatos serão contatados, pelo câmpus ou instituição ofertante da 
vaga, através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR). Nesse 
momento, o candidato deverá optar por aceitar irretratavelmente a vaga ofertada ou 
recusar essa vaga e continuar no cadastro de reserva do câmpus para o qual 
realizou concurso. 
 
Item 26. Incluir o item 17.20, com o seguinte teor: 
 
17.20.  A Comissão do Concurso Público – Edital 043/2016, só estará à disposição 
para informações pelo e-mail concursos2016@ifg.edu.br, em horário comercial, de 
segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. 

 
Item 27. Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 

 
Jerônimo Rodrigues da Silva 

Reitor 


