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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 AO 

EDITAL N. 001/2021 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

GOIÁS-GO 

 
 

O Município de Goiás, Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Comissão de Coordenação do Processo 

Seletivo, em consonância com a Constituição Federal, art. 37, inciso IX e observadas as 

disposições previstas na Resolução nº 001/2007, do Conselho Nacional  de Assistência 

Social – CNAS, CONSIDERANDO Recomendação do Ministério Público de Contas 

autante junto ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípos do Estado de Goiás 

MPC/TCMGO; CONSIDERANDO, ainda, recomendação sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde; TORNA PÚBLICO o presente Edital Complementar Nº 1º com 

as seguintes alterações: 

 

1 – Retifica no Edital o subitem 3.4, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ONDE SE LÊ: 3.4 - A inscrição ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 18 de março 

do ano em curso, das 08h00min às 11h00 e 13h às 17h00min exclusivamente na sede 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, situada na Rua Dr. 

Neto, s/nº, Centro, Goiás-GO, mediante a entrega da Ficha de Inscrição (ANEXO I) 

acompanhada do respectivo formulário (ANEXO I – A ou ANEXO I – B), conforme seja 

o cargo pretendido de curso superior ou de ensino médio, devidamente preenchidos, bem 

como demais documentos exigidos para inscrição. 

 

LEIA-SE: 3.4 - A inscrição ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 18 de março do 

ano em curso, das 08h00min às 11h00 e 13h às 17h00min presencialmente na sede da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, situada na Rua Dr. 

Neto, s/nº, Centro, Goiás-GO, mediante a entrega da Ficha de Inscrição (ANEXO I) 

acompanhada do respectivo formulário (ANEXO I – A ou ANEXO I – B), conforme seja 

o cargo pretendido de curso superior ou de ensino médio, devidamente preenchidos, bem 
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como demais documentos exigidos para inscrição; e eletronicamente por meio da rede 

mundial de computadores interligados no seguinte endereço: 

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/2021/02/20/edital-no-001-2021-processo-

seletivo-simplificado-da-secretaria-municipal-de-assistencia-social-trabalho-e-

habitacao/ até às 23h59min do dia 18 de março de 2021. 

 

2 – Retifica no Edital o subitem 3.9, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ONDE SE LÊ: 3.9 - Não será permitida a realização de inscrição condicional ou 

extemporânea, nem via fax, via postal ou correio eletrônico. 

 

LEIA-SE: 3.9 - Não será permitida a realização de inscrição condicional ou 

extemporânea, nem via fax ou via postal. 

 

Goiás/GO, aos 03 dias do mês de março do ano de 2021. 

 

 

 
CÉLIA ANSELMO MENDANHA GOUVEA 

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 
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