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Edital nº 001/2014 - Retificação 03 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
CREDEQ 

 
Os termos abaixo do presente Edital passam a ter validade com a seguinte redação: 

CRONOGRAMA 
DATA ATIVIDADE LOCAL 

14 de novembro de 2014 

Divulgação do resultado dos pedidos de 
condições especiais para realização da 

prova 
- Internet, no sítio: www.credeq-

go.org.br Divulgação do endereço do local de 
realização da 1ª Etapa – Avaliação dos 
candidatos com deficiência pela equipe 

Multiprofissional 

17 de novembro de 2014 
Prazo para protocolo de recurso – 

Solicitação condições especiais para 
realização da prova - Internet, no sítio: www.credeq-

go.org.br 
14 a 17 de novembro de 

2014 
Prazo para protocolo de recurso – Lista 

inscrições indeferidas 

 14 ou 17 de novembro 
de 2014 

Os candidatos que pagaram a taxa 
inscrição dentro do prazo de vencimento e 
não estão com o nome incluso na lista de 

Inscrições Confirmadas, devem 
comparecer à Humana Consultoria 

portando: comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição (original) e cópia do 

comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. 

Humana Assessoria e Consultoria em 
Recursos Humanos - Goiânia/GO. 

Atendimento de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 

18 de novembro de 2014 

Publicação da decisão dos recursos 
Solicitação condições especiais para 

realização da prova 

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

Publicação da decisão dos recursos Lista 
Inscrições Indeferidas ou Canceladas 
Divulgação Lista Definitiva - Inscrições 

Confirmadas 
Divulgação Lista Definitiva - Inscrições 

Indeferidas ou Canceladas 
Divulgação Lista Definitiva - Concorrência 

19 de novembro de 2014 
1ª Etapa - Realização da Avaliação dos 
candidatos com deficiência pela equipe 

multiprofissional 

- Conforme informação publicada no 
sítio 

20 de novembro de 2014 
Publicação do Resultado da avaliação dos 

candidatos com deficiência pela equipe 
multiprofissional 

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

21 de novembro de 2014 
Prazo para protocolo de recurso 1ª Etapa 

– Avaliação dos candidatos com 
deficiência pela equipe Multiprofissional 

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

21 a 30 de novembro de 
2014 

Período para impressão do comprovante 
de inscrição 

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

26 de novembro de 2014 
Publicação da decisão dos recursos -  1ª 
Etapa - A avaliação dos candidatos com 
deficiência pela equipe multiprofissional 

- Internet, no sítio: www.credeq-
go.org.br 
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27 de novembro de 2014 Divulgação do endereço do local de 
realização da 2ª Etapa – Prova Objetiva 

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

(...) 

05 de janeiro de 2014 Publicação do Resultado da 3ª Etapa – 
Análise Curricular Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 

06 de janeiro de 2014 Prazo para protocolo de recurso 3ª Etapa 
– Análise Curricular Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 

09 de janeiro de 2014 

Publicação da decisão de recursos no 
Resultado da 3ª Etapa – Análise Curricular 

Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br Publicação do Resultado Definitivo da 3ª 
Etapa – Análise Curricular 

Divulgação do endereço do local de 
realização da 4ª Etapa – Entrevista 

(...) 

23 de janeiro de 2015 
Publicação da decisão de recursos no 
Resultado da 4ª Etapa – Entrevista por 

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

26 de janeiro de 2015 

Publicação do Resultado Definitivo 4ª 
Etapa – Entrevista por Competência Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 

Publicação do Resultado Final Preliminar Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 
e no Diário Oficial do Estado de Goiás 

27 de janeiro de 2015 Prazo para protocolo de recurso - 
Resultado Final Preliminar Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 

28 de janeiro de 2015 
Publicação da decisão de recursos - 

Resultado Final Preliminar Internet, no sítio: www.credeq-go.org.br 
Publicação do Resultado Final Definitivo 

 
 
 

Todos os demais itens do presente Edital permanecem inalterados. 
 

 

 

Goiânia – GO, 14 de novembro de 2014. 

 

 
 

Luiz Antônio de Paula 

Diretor Presidente 

Associação Comunidade Luz da Vida – Organização Social / CREDEQ 

 


