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Nº 97, segunda-feira, 25 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORUMBA DE GOIAS
EDITAL N o- 1, DE 22 DE MAIO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO
A Comissão do Concurso Público, instituída pelo Poder Executivo do Município de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás, através
do Decreto nº 3.989. de 04 de Maio de 2015, no uso de suas atribuições, torna público que realizará com o apoio técnico e operacional
da empresa INFOCOL - Informática e Concursos Ltda., Concurso Público de Provas, destinado a selecionar candidatos para o provimento
de vagas dos cargos ofertados, e classificação para formação de cadastro de reserva técnica dos referidos cargos, conforme especificado
no item 2.2 do Edital nº 01/2015. Os cargos são integrantes do Quadro
de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo do Município de
Corumbá de Goiás - Leis Municipais nº 1.277 de 25/11/2014 e n° 1.287
de 30/04/2015 e regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Município de Corumbá de Goiás - GO. As inscrições estarão abertas
do dia 2 de julho de 2015 até às 23h59min do dia 21 de julho de 2015,
horário oficial de Brasília. A inscrição será feita exclusivamente via
internet, no endereço eletrônico www.infocol.com.br, de acordo com as
instruções contidas na página. O concurso será constituído de prova
objetiva e prática conforme o cargo. A data prevista para aplicação da
prova objetiva é o dia 23 de agosto de 2015 e o período provável de
realização da prova prática será a partir de 17 de outubro de 2015. Este
Edital em seu inteiro teor, contendo as instruções específicas dos cargos, programas e estruturas das provas, e demais atos pertinentes ao
concurso, está à disposição de qualquer interessado no endereço eletrônico: www.infocol.com.br e será publicado no placar da Prefeitura
Municipal de Corumbá de Goiás a partir de 25 de maio de 2015.
HAILTON DANIEL DOS SANTOS
Presidente da Comissão
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