Edital nº 001/2014 - Retificação 01
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
CREDEQ
Os termos abaixo do presente Edital passam a ter validade com a seguinte redação:
DATA

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

LOCAL

(...)
27 a 29 de outubro de 2014
1 de novembro de 2014
3 de novembro de 2014
29 de outubro a 07 de
novembro de 2014
6 de novembro de 2014

Entrega dos documentos que comprovem
situação de isenção de taxa
Publicação do Resultado das solicitações
de isenção da taxa de inscrição
Prazo para protocolo de recurso –
Solicitação Isenção de Taxa
Período para impressão e pagamento do
boleto bancário
Publicação da decisão dos recursos
Solicitação de Isenção de Taxa
Publicação do Resultado da Solicitação de
Isenção de Taxa
Último prazo para pagamento da taxa de
inscrição

7 de novembro de 2014

13 de novembro de 2014

16 a 29 de novembro de 2014
17 de novembro de 2014

18 de novembro de 2014

19 de novembro de 2014

21 de novembro de 2014

(...)

Confirmação das inscrições
Divulgação das inscrições indeferidas ou
canceladas
Divulgação da concorrência
Divulgação do resultado dos pedidos de
condições especiais para realização da
prova
Divulgação do endereço do local de
realização da 1ª Etapa – Avaliação dos
candidatos com deficiência pela equipe
Multiprofissional
Período para impressão do comprovante
de inscrição
1ª Etapa - Realização da Avaliação dos
candidatos com deficiência pela equipe
multiprofissional
Publicação do Resultado da avaliação dos
candidatos com deficiência pela equipe
multiprofissional
Prazo para protocolo de recurso 1ª Etapa –
Avaliação dos candidatos com deficiência
pela equipe Multiprofissional
Publicação da decisão dos recursos - 1ª
Etapa - A avaliação dos candidatos com
deficiência pela equipe multiprofissional

Humana Assessoria e Consultoria em
Recursos Humanos
- Internet, no sítio www.credeq-go.org.br
- Internet, no sítio www.credeq-go.org.br
- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br
Em qualquer agência, terminal de
autoatendimento ou internet dos bancos
integrantes da rede de arrecadação do
Estado de Goiás, até a data do
vencimento.

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br
- Conforme divulgado no sítio

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br

- Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br

CAPÍTULO V – DA INSCRIÇÃO
(...)
36. Não haverá isenção do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo
Decreto n. 6.593 de 02 de outubro de 2008.
36.1 - O candidato que se enquadrar na situação disposta na lei supracitada e que desejar
isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá solicitar, dentro do período previsto no
cronograma, a isenção pela internet no sítio www.credeq-go.org.br preenchendo o formulário com os
dados solicitados.
36.1.1. Para fins de comprovação da situação de isenção de pagamento da taxa de inscrição, o
candidato deverá protocolar, pessoalmente ou por procurador, junto a Humana Assessoria e
Consultoria em Recursos Humanos - Endereço: R. 115, Nº 128 - Setor Sul, Goiânia – GO (Ponto de
referência: em frente ao Cepal do Setor Sul) -, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, os
seguintes documentos:
- Cópia do documento de identidade;
- Cópia do CPF;
- Declaração de Inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou Órgão Gestor do CadÚnico no Município de
residência do candidato, comprovando estar ATIVO no programa CadÚnico.
(...)
Seção I - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
(...)
50.2. Fazer o cadastro geral, caso não o tenha feito ainda, por meio do CPF.
50.2.1. Item excluído.
50.2.2. Item excluído.
(...)

CAPÍTULO X - 2ª Etapa – DA PROVA OBJETIVA
(...)
80. Somente passarão para a 3ª etapa do presente processo seletivo os candidatos que atingirem
percentual de acertos igual ou superior a 70% (sete) na prova objetiva.
(...)

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
TOTAL DE VAGAS: 226
QUADRO DE VAGAS NÍVEL FUNDAMENTAL
Vagas

ORD

CARGO

CARGA
HORÁRIA

TURNO

2

Auxiliar de Manutenção Predial

12hx36h

Diurno/Noturno

VALOR
1.700,00

Ampla
Concorrência
4

Deficientes

Total

0

4

Deficiente

Total

1

53

Deficiente

Total

0

14

QUADRO DE VAGAS NÍVEL MÉDIO
Vagas

ORD

CARGO

CARGA
HORÁRIA

TURNO

7

Técnico em Enfermagem

12hx36h

Diurno/Noturno

Valor
1.200,00

Ampla
Concorrência
52

QUADRO DE VAGAS NÍVEL SUPERIOR
ORD
1.

Vagas

CARGO

CARGA
HORÁRIA

TURNO

VALOR

Enfermeiro

12hx36h

Diurno/Noturno

2.500,00

Ampla
concorrência
14

Todos os demais itens do presente Edital permanecem inalterados.
Goiânia – GO, 23 de outubro de 2014.
Luiz Antônio de Paula
Diretor Presidente
Associação Comunidade Luz da Vida – Organização Social / CREDEQ

