CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital Nº 11/2020
Em cumprimento às determinações do Senhor JONAS LUIZ GUIMARÃES JUNIOR – Prefeito
do Município de Mutunópolis – Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela
Portaria nº 243/2019, alterada pela Portaria nº 017/2020, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO
1º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, para a
realização da prova escrita, a ser realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2020.
2º - Considerando que o número de candidatos inscritos no presente Concurso Público,
excedeu a capacidade de alocação nos Colégios Estaduais e Escolas Municipais do Município de
Mutunópolis - GO, a prova escrita será aplicada nas cidades de MUTUNÓPOLIS/GO e PORANGATU/GO.
3º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de Eletricista, Encarregado de Praças, Gari, Lavadeira, Mecânico, Merendeira, Operador de
Maquinas Pesadas, Operário Braçal, Passadeira, Tratorista e Vigilante, para a realização da prova escrita, a
ser realizada no dia 21 de novembro de 2020 – SÁBADO, no período da TARDE, devendo os candidatos
comparecer ao local de realização das provas, às 14 horas, pois os portões permanecerão abertos somente
até às 14h45min, horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a
sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de
documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
3.1 - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia inscritos para os cargos de ELETRICISTA,
ENCARREGADO DE PRAÇAS, GARI, LAVADEIRA, MECÂNICO, MERENDEIRA, OPERADOR DE
MAQUINAS PESADAS, OPERÁRIO BRAÇAL, PASSADEIRA, TRATORISTA E VIGILANTE, que
realizarão a prova escrita no dia 21/11/2020 (sábado) à tarde, poderão solicitar a alteração de horário de
aplicação da Prova Escrita, através de envio por e-mail: contato@institutobrasil.net.br ou protocolar na
Prefeitura de Mutunópolis/GO, requerimento dirigido à Comissão Organizadora de Concursos, devidamente
preenchido e assinado, conforme Anexo I deste edital, juntamente com uma declaração da autoridade
responsável pela crença religiosa, destacando que o candidato faz parte da relação de membros da
instituição religiosa, até o dia 04/11/2020.
3.2 - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia que não enviarem o requerimento previsto
no item 3.1 não poderão realizar prova escrita em outro horário.
4º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de MUTUNÓPOLIS/GO, no período
da TARDE, distribuídos por cargo e por colégio, conforme segue:

21/11/2020 - SÁBADO - PERÍODO DA TARDE
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: MUTUNÓPOLIS/GO

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA
Av. Belém, nº 300 - Centro - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

ELETRICISTA

LAVADEIRA

ENCARREGADO DE PRAÇAS

MECÂNICO

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
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ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FRANCISCA MARIOSA
Rua Paraná, Qd. 13, Lt. 01, Vila São José - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

OPERÁRIO BRAÇAL

TRATORISTA

PASSADEIRA

5º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de PORANGATU/GO, no período da
TARDE, distribuídos por cargo, conforme segue:

21/11/2020 - SÁBADO - PERÍODO DA TARDE
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: PORANGATU/GO

FNG – FACULDADE DO NORTE GOIANO
Rua 06, nº 21 - Porangatu - GO

CARGO

CARGO

GARI

VIGILANTE

MERENDEIRA

6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de Escriturário, Vigilante Sanitário, Agente de Combate as Endemias, Auxiliar de Controle Interno,
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Secretaria, Fiscal Arrecadador, Técnico de
Edificação, Técnico em Radiologia e Educador Físico, para a realização da prova escrita, a ser realizada no
dia 21 de novembro de 2020 – SÁBADO, no período da NOITE, devendo os candidatos comparecer ao
local de realização das provas, às 18h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às
19h15min, horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de
provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento
oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
7º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de PORANGATU/GO, no período da
NOITE, distribuídos por cargo, conforme segue:

21/11/2020 - SÁBADO - PERÍODO DA NOITE
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: PORANGATU/GO

FNG – FACULDADE DO NORTE GOIANO
Rua 06, nº 21 - Porangatu - GO

CARGO

CARGO

ESCRITURÁRIO

AUXILIAR DE SECRETARIA

VIGILANTE SANITÁRIO

FISCAL ARRECADADOR

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO

AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

AUXILIAR DE FARMÁCIA

EDUCADOR FÍSICO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
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8º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de Auxiliar de Serviços Diversos, Motorista, Servente de Limpeza, Recepcionista e Analista de
Licitação e Contratos, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas,
às 07h45min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min, horário após o qual não
será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com
fotografia para ingresso na sala de provas.
9º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de MUTUNÓPOLIS/GO, no período
da MANHÃ, distribuídos por cargo e por colégio, conforme segue:

22/11/2020 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: MUTUNÓPOLIS/GO

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA
Av. Belém, nº 300 - Centro - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

SERVENTE DE LIMPEZA

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FRANCISCA MARIOSA
Rua Paraná, Qd. 13, Lt. 01, Vila São José - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

MOTORISTA

10º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de PORANGATU/GO, no período da
MANHÃ, distribuídos por cargo, conforme segue:

22/11/2020 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: PORANGATU/GO

FNG – FACULDADE DO NORTE GOIANO
Rua 06, nº 21 - Porangatu - GO

CARGO

CARGO

ANALISTA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RECEPCIONISTA

11º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Compras, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro,
Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Nutricionista, Professor e Psicólogo, para a realização da
prova escrita, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 - DOMINGO, no período da TARDE,
devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os portões
permanecerão abertos somente até às 14h15min, horário após o qual não será permitido em hipótese
alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo
imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de
provas.
12º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de MUTUNÓPOLIS/GO, no período
da TARDE, distribuídos por cargo e por colégio, conforme segue:

Página 3 de 6

22/11/2020 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: MUTUNÓPOLIS/GO

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA
Av. Belém, nº 300 - Centro - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

PROFESSOR

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FRANCISCA MARIOSA
Rua Paraná, Qd. 13, Lt. 01, Vila São José - Mutunópolis – GO

CARGO

CARGO

NUTRICIONISTA

FISCAL AMBIENTAL

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

13º - Os cargos que realizarão a prova escrita na cidade de PORANGATU/GO, no período da
TARDE, distribuídos por cargo, conforme segue:

22/11/2020 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE
CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA: PORANGATU/GO

FNG – FACULDADE DO NORTE GOIANO
Rua 06, nº 21 - Porangatu - GO

CARGO

CARGO

ENFERMEIRO

AUXILIAR DE COMPRAS

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PSICÓLOGO

14º - Em razão da pandemia da COVID-19, o local de realização das provas estará preparado
para seguir todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19, os candidatos e
todos os envolvidos no certame deverão fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local
de realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel. Não será permitida a
entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.
15º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros,
cadernos, dentre outros), devendo ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida
com água e não deverão compartilhar a mesma de forma alguma, podendo em caso excepcional utilizar os
bebedouros somente para a retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual.
16º Ao realizarem a prova do presente concurso, os candidatos, inclusive os do grupo de
risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de
máscara de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como
realizar a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a
aplicação da prova, estando ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo
responsabilizar o MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO e a empresa ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA
DE CONCURSOS - EIRELI.
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17º - O Anexo I – Cronograma do Edital de Abertura passa a vigorar com as seguintes
especificações.

ANEXO I – CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para
realização das provas objetivas.
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições

20/12/2019
20/01 a 28/01/2020
07/02/2020
20/01 a 03/03/2020
04/03/2020

Data Provável da Prova Escrita Objetiva
Publicação
do
gabarito
preliminar
da
prova
objetiva
no
site
https://www.institutobrasil.net.br/
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prova prática e prova
de títulos
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita
Data Provável da Prova Prática e Títulos
Publicação do resultado final da prova prática e prova de títulos
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova prática e títulos
Homologação do resultado final

13/03/2020
16 e 17/03/2020

21 e 22/11/2020
(conforme o cargo)
22/11/2020
às 21 horas
23 e 24/11/2020
07/12/2020
08 e 09/12/2020
12/12/2020
16/12/2020
17 e 18/12/2020
22/12/2020

18º - O Ensalamento estará disponível no site https://www.institutobrasil.net.br/ a partir das 08
horas do dia 23 de outubro de 2020.

19º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Mutunópolis, Estado de Goiás, em 22 de outubro de 2020.

JONAS LUIZ GUIMARÃES JUNIOR
Prefeito de Mutunópolis - GO

VALDIRENE SALES BARBOSA
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Mutunópolis – GO
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Anexo I – REQUERIMENTO ADVENTISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Cargo Pretendido:

Fone:

À Comissão Organizadora do Concurso Público / Instituto Brasil
Em razão da realização da prova escrita para o meu cargo acima identificado, em data de 21 de novembro de 2020,
(sábado) no período da TARDE, venho pelo presente requerer a alteração do horário de aplicação de minha prova, e
para tanto, encaminho em anexo declaração da autoridade responsável por minha crença religiosa, onde costa que
faço parte da relação de membros da instituição religiosa.

Neste Termos
Pede Deferimento

_________________, _____ de ________________ de 2020.

___________________________________
Assinatura do Candidato

INSTRUÇÕES:
- Enviar o presente requerimento por e-mail: contato@institutobrasil.net.br ou protocolar na Prefeitura de Mutunópolis/GO, juntamente com uma
declaração da autoridade responsável pela crença religiosa, destacando que o candidato faz parte da relação de membros da instituição religiosa,

até o dia 04/11/2020.
- Acompanhar o site do Instituto Brasil onde serão divulgadas mais informações sobre o presente concurso.
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