MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
GABINETE DA REITORIA
EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N. 50/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, torna público o presente Edital Complementar que:
1. retifica os Anexos I e II, quanto aos requisitos de qualificação para ingresso no cargo de Auditor,
excluindo a formação em Administração.
Onde se lê: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de
graduação em Administração, Direito, Economia ou Ciências Contábeis, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Leia-se: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de
graduação em Direito, Economia ou Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
2. inclui no Anexo I o cargo de Técnico em Laboratório/Área: Química para a cidade de Goiânia.
Cargos
Técnico de
Laboratório/Área:
Química

Vagas

01

Nível de
Classificação

Requisitos Básicos

D

Certificado de conclusão de ensino médio
profissionalizante ou de ensino médio completo,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso
técnico na área.

3. retifica o subitem 7.1.1, substituindo o termo Anexo V por Anexo VI.
Onde se lê: 7.1.1. Os programas das provas constam no Anexo V do Edital.
Leia-se: 7.1.1. Os programas das provas constam no Anexo VI do Edital.
4. retifica o subitem 14.14, substituindo o termo Anexo VII por Anexo VIII.
Onde se lê: 14.14. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os
documentos constantes do Anexo VII, parte integrante do presente Edital, que se encontra
disponível no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>.
Leia-se: 14.14. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os documentos
constantes do Anexo VIII, parte integrante do presente Edital, que se encontra disponível no
endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>.
5. inclui no dia 31/05/2017 do Cronograma do Concurso (Anexo IV), a divulgação do resultado final dos
candidatos quanto à condição de pessoa preta ou parda, para o dia 31/05/2017.
31/05/2017

• Divulgação do resultado final dos candidatos quanto à condição de
pessoa preta ou parda.

6. inclui no Anexo VI o programa das provas para o cardo de Técnico de Laboratório/Área: Química.
7. retifica o Anexo VII, substituindo o cargo Médico/Área: Mecânica por Engenheiro/Área: Mecânica.
Onde se lê: Médico/Área: Mecânica.
Leia-se: Engenheiro/Área: Mecânica.
Os demais itens do Edital e dos anexos permanecem inalterados.
Goiânia, 16 de setembro de 2016.
Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral
Reitor da UFG

