PROCEDIMENTOS FINAIS
Processo Seletivo Público CREDEQ/GO - Edital nº001/2014
Informações Complementares e Detalhadas se encontram no Edital nº001/2014
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO III - DOS CARGOS e das VAGAS
CAPÍTULO XIII - DOS CRITÉRIOS de CLASSIFICAÇÃO
CAPÍTULO XV - DO RESULTADO FINAL, CONVOCAÇÃO e CONTRATAÇÃO

O presente Processo de Seleção terá validade de 6 (seis) meses a partir da publicação do resultado final no
Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado por período de 3 (três) meses, a critério
CREDEQ/GO;
Anexo I - consta o quadro de vagas, carga horária e salário base de cada cargo/especialidade;

Anexo II - Consta as atribuições, escolaridade exigida e requisitos;

Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão, além do salário base, os devidos adicionais
de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e as convenções, acordos coletivos ou sentenças
normativas;
Regime jurídico: Celetista (CLT Decreto-Lei Federal n. 5.452, de 1º/05/43).

Os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas oferecidas serão contratados conforme a
oportunidade, conveniência e disponibilidade financeira contratual do CREDEQ;
A lotação dos candidatos contratados ocorrerá de acordo com a ordem de classificação;

A CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos será feita pela SOMATÓRIA das notas obtidas:
Prova Objetiva (2ª etapa) + Análise Curricular (3ª etapa) + Entrevista por Competência (4ª etapa) para todos os
cargos.
1. Só terão direito a somatória para classificação os candidatos aprovados e classificados em todas as fases do
processo seletivo;
2. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, nesta ordem:
. Obtiver maior nota na Análise Curricular;
. Obtiver maior nota na Prova Objetiva – disciplina Língua Portuguesa;
. Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais velho.

A convocação para contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos.
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CRONOGRAMA FINAL
Data

Horário

26/01/2015 - 2ªf

16h00

Atividade

Local

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

Publicação do RESULTADO DEFINITIVO
- 4ª Etapa Entrevista por Competência
Publicação do RESULTADO FINAL PRELIMINAR

26/01/2015 - 2ªf

16h00

Em Ordem Classificatória*
*Soma =
Nota Prova Objetiva (2ª etapa) +
Nota Análise curricular (3ª etapa) +
Nota Entrevista por competência (4ª etapa)

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

*E as Vagas Destinadas aos candidatos PNE

Internet, no sítio:
www.credeq-go.org.br
28/01/2015 - 4ªf

16h00

Publicação do RESULTADO FINAL DEFINITIVO
Diário Oficial do Estado de
Goiás

29/01/2015 - 5ªf

16h00

Publicação
- FINALIZAÇÃO Processo Seletivo Público CREDEQ/GO Edital nº 001/2014

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

- INFORMATIVO de contatos com o CREDEQ/GO

Goiânia - GO, 24 de janeiro de 2015.

Humana Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos
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