ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
EDITAL Nº 3 – PREF. PIRES DO RIO, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2022
A Secretária Municipal de Gestão Planejamento e Finanças de Pires do Rio/GO, em atenção ao
Acordão nº 06787/2021, que revoga a Medida Cautelar nº 009, de 5 de novembro de 2021, torna pública
a retomada do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior, de nível fundamental completo e de nível fundamental incompleto da Secretaria
Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social, regido pelo Edital nº 1 – Pref. Pires
do Rio, de 13 de outubro de 2021, bem como o novo cronograma das atividades previstas para o certame.
1 DO NOVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS
Atividade
Datas previstas
10/3 a 8/4/2022
Período de inscrições e de solicitação de inscrição
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
com isenção de taxa de inscrição
dia (horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização do link para verificação de
11 e 12/4/2022
deferimento da foto encaminhada na inscrição e
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
prazo para novo envio de foto que atenda às
dia (horário oficial de Brasília/DF)
determinações do sistema
Consulta à situação provisória da solicitação de
18/4/2022
isenção de taxa de inscrição
Prazo para a interposição de recursos contra o
19 e 20/4/2022
indeferimento da solicitação de isenção de taxa de Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
inscrição
dia (horário oficial de Brasília/DF)
Consulta à situação final da solicitação de isenção de
27/4/2022
taxa de inscrição
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
28/4/2022
Divulgação da relação provisória dos candidatos
com a inscrição deferida para concorrer na condição
4/5/2022
de pessoa com deficiência e consulta à situação
provisória da solicitação de atendimento especial
Prazo para a interposição de recursos contra o
5 e 6/5/2022
indeferimento da inscrição para concorrer como
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
pessoa com deficiência e contra o indeferimento da
dia (horário oficial de Brasília/DF)
solicitação de atendimento especial
Divulgação da relação final dos candidatos com
inscrição deferida para concorrer na condição de
13/5/2022
pessoa com deficiência e consulta à situação final da
solicitação de atendimento especial
Divulgação do edital que informará a
20/5/2022
disponibilização da consulta aos locais de provas
Aplicação das provas objetivas, para todos os
cargos, e da prova discursiva, somente para os
29/5/2022
cargos de nível superior
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas
31/5/2022
objetivas, para todos os cargos, e do padrão

preliminar da prova discursiva, somente para os
cargos de nível superior
Prazo para a interposição de recursos quanto aos
1º a 3/6/2022
itens formulados e(ou) aos gabaritos oficiais
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
preliminares divulgados e ao padrão preliminar da
dia (horário oficial de Brasília/DF)
prova discursiva
Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do
padrão definitiva da prova discursiva e do resultado
final nas provas objetivas, para todos os cargos, e
28/6/2022
resultado provisório na prova discursiva, somente
para os cargos de nível superior
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade
e conveniência da Prefeitura de Pires do Rio/GO e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será
previamente comunicada por meio de edital ou comunicado.
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Portal do
Município de Pires do Rio/GO, www.piresdorio.go.gov.br, e(ou) divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_piresrio_go_21.
FERNANDA DE JESUS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão Planejamento e Finanças

