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O Prefeito de Cachoeira Alta, Estado de Góias , no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal e  pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a 
supervisão da Comissão de Concurso Público instituída pelo decreto n° 345/2019, TORNA PÚBLICO que: 
 
1. Ficam excluídos do processo de Concurso Público os cargos abaixo identificados: 
 

Cargo 
Requisito Mínimo para 
Investidura no Cargo 

Vencimento 
básico 
mensal em 
R$ 

Carga 
horária 
semanal 
(horas) 

Vagas C.R.* Taxa de 
Inscrição 
R$ 

1. Agente Comunitário de 
Saúde 

Residir na área da comunidade em 
que atuar, desde a data da 
publicação do edital do concurso 
público ou do processo seletivo 
público; 
Haver concluído com 
aproveitamento, curso introdutório 
de formação inicial e continuada e; 
Haver concluído o ensino 
fundamental completo 

1.325,84 40 0 3 46,00 

2. Agente de Combate as 
Endemias 

Haver concluído com 
aproveitamento, curso introdutório 
de formação inicial e continuada e; 
Haver concluído o ensino 
fundamental completo 

1.325,84 40 0 3 46,00 

 
 
2. Fica alterado os requisitos mínimos do cargo de Agente de Serviços de Obras Públicas passando valer o que 
segue: 
 

Cargo 
Requisito Mínimo para 
Investidura no Cargo 

Vencimento 
básico 
mensal em 
R$ 

Carga 
horária 
semanal 
(horas) 

Vagas C.R.* Taxa de 
Inscrição 
R$ 

1. Agente de Serviços de 
Obras Publicas Ensino fundamental incompleto 

1.031,00 40 1 4 46,00 

 
 
3. Fica alterado a quantidade de vagas do cargo de  Guarda Civil I passando valer o que segue: 
 

Cargo 
Requisito Mínimo para 
Investidura no Cargo 

Vencimento 
básico 
mensal em 
R$ 

Carga 
horária 
semanal 
(horas) 

Vagas C.R.* Taxa de 
Inscrição 
R$ 

1. Guarda Municipal I  Ensino médio completo 1.031,00 40 

 
5 

Sexo 
Masculino 

 
1 

Sexo 
Feminino 

 
 
 
 
6 

56,00 
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4. Inclusão do subitem “a” no item 4.23.1, passando integrar o que segue: 
4.23. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
4.23.1. (...) 
a) Nos casos em que a aplicação do percentual de vagas destinadas aos candidatos com deficiência resultar 
em número fracionado, igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente.  
 
5. Fica alterado o item 9.1 face aos critérios de desempates passando valer o que segue: 
9. CRITÉRIO DE DESEMPATE  
9.1. (...) 
a) Tiver maior idade entre as pessoas idosas previstas na Lei Federal n° 10.741/2003. 
b) Tiver maior pontuação nas questões de objetivas de Matéria Específica.  
c) Tiver a maior pontuação nas questões objetivas de Português. 
d) Tiver a maior escolaridade.  
e) Tiver maior idade. 
 
6. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 
6.1. Considerando as alterações no Concurso Público n° 01/2020, haverá em 23 de abril de 2020 a republicação de 
Edital de Abertura com todas as devidas retificações, ocorrendo assim a reabertura das inscrições e novo 
cronograma. 
6.2. As inscrições estarão reabertas das 11h00min do dia 23 de abril de 2020 até as 16h00min do 12 de maio de 
2020. A data limite para reimpressão do boleto de taxa de inscrição para pagamento é até a data 13 de maio de 
2020. 
6.3. O candidato que possui inscrição, porém, não efetuou o pagamento do boleto de taxa, poderá, até a data limite 
determinada no item 6.2, efetuar a impressão da segunda via do boleto para pagamento. 
6.4. O candidado com inscrição efetuada e deferida por pagamento de boleto, que deseja continuar no certame, 
apenas deve acompanhar as publicações através do site www.eplconcursos.com.br.  
 
7. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA 
7.1. O candidato que possui inscrição deferida por motivo de pagamento do boleto de taxa de inscrição, que deseja 

desistir do certame ou que está inscrito em qualquer dos cargos que tiveram alteração ou foram excluídos, 
deverá, solicitar a devolução de taxa de inscrição a partir das 11h00min horas, do dia 02 de abril de 2020 até 
as 16h00min horas do dia 22 de abril de 2020, através do site www.eplconcursos.com.br.  

7.2. O candidato deverá acessar a aba “login”, digitar seu CPF e senha, e através da “área do candidato” na opção 
“anexo de documentos” anexar o requerimento de cancelamento de inscrição e/ou devolução de taxa – 
ANEXO I.  

7.3. O candidato que solicitar o cancelamento e/ou restituição de inscrição terá o valor pago da taxa de inscrição 
restituído em conta corrente ou poupança de titularidade própria. 
a) O candidato que não possuir conta em banco em titularidade própria receberá a restituição de taxa 

pessoalmente na Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta-GO. 
7.4. Não serão canceladas inscrições e/ou efetuadas devoluções de taxas, após a data determinada no item 7.1, 

salvo, para cargos que foram excluídos deste concurso público.  
7.5. Após o cancelamento de inscrição o candidato será excluído do certame, voltando sua inscrição para condição 

de INDEFERIDA. 
7.6. Não haverá retorno de inscrições canceladas a pedido do candidato. 
7.7. As taxas serão devolvidas e não reaproveitadas para outros cargos.  
7.8. Na data de 05 de maio de 2020, será divulgado o edital com o resultado do pedido cancelamento de inscrição, 

dele caberá recurso nos moldes do Edital de Abertura. 
 

 
Cachoeira Alta, Estado de Góias , em 31 de março de 2020. 

 
Kelson Souza Vilarinho 
Prefeito 
 
Gilmar Alves de Souza       Ivone Cabral da Silva      Fernanda Nunes da Silva 
Presidente da Comissão      Membro           Membro 
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ANEXO I 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA – GO  

 
Local, ____________________ de ________ de ______. 

 
Requerimento 
À Comissão do Concurso Público  
Objeto: REQUERIMENTO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA 

 
1.______________________________________________________, N° CPF: _____________________                                  

                       (Nome completo do requerente) 
 

2. Candidato ao cargo de: _____________________________________________________________ 
   

3. Venho requerer através deste o cancelamento da minha inscrição e a restituição da taxa paga, pois sou 
candidato do Concurso Público m° 01/2020 da cidade de Cachoeira Alta – GO, estando com inscrição deferida, como 
pode ser constatado pela Ficha de Inscrição do Candidato.  
 
4. Declaro que estou ciente que com o cancelamento da inscrição estarei excluído do certame.   
 
5. Declaro que estou ciente que após cancelada a minha inscrição, não poderei retornar ao certame pela mesma 
inscrição.  
 
6. Seguem meus dados para restituição do valor da taxa de inscrição. 
 

Dados bancários da restituição do pagamento da taxa de inscrição 

Banco: 

Agência: 

Tipo de conta: Conta Corrente (        )  ou Conta Poupança (        )    

N° da Conta:                 

 
6. Declaro que as informações prestadas por mim e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente da 
responsabilidade civil e criminal pelo documentos apresentados.  
 
7. É a primeira vez que requer. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 
 

 
Para Preenchimento da Comissão de Inscrição: 

 
(            ) Deferido o requerimento por atender a legislação aplicável.  
 
(     ) Indeferido o requerimento por _________________________________________________________________ 

 
_______/________/2020       _______________________________________________ 

EPL – CONCURSOS 
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