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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DE GOIÁS 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 

ADITIVO Nº 001/2019 

 

A Prefeitura Municipal de PILAR DE GOIÁS- GO, pessoa jurídica de Direito Público, com sede 

na Praça das Cavalhadas. N° 401, PILAR DE GOIÁS, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 

Senhor Sávio de Sousa Soares Batista, no uso de suas atribuições legais, torna público 1º Aditivo ao 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019, conforme segue: 

 

Artigo 1º - Fica retificado o item 12 No CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES conforme abaixo: 

 

12. Efetivado o pagamento da taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, mesmo diante de caso fortuito 

ou de força maior, serão aceitos pedidos de devolução do valor pago, salvo em caso de cancelamento 

do certame por força judicial, pagamento espontâneo, pagamento em duplicidade ou por conveniência 

da Administração Pública. 

 

Artigo 2º - Em virtude das alterações, fica atualizado o cronograma das atividades:  

  

*ATIVIDADE DATAS E PRAZOS* 

Publicação do Edital 14/11/2019 

Período de inscrição  17/12/2019 a 30/01/2020 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 16 a 17 de dezembro de 2019 

Resultado do pedido de isenção 06 de janeiro de 2020 

Recursos contra o pedido de isenção 07 e 08 de janeiro de 2020 

Resultado do recurso contra o pedido de 

isenção 

13 de janeiro de 2020 

Homologação dos candidatos pagos  
 

03 de fevereiro de 2020 

Recursos contra homologação dos candidatos 

pagos, correções de dados e informações do 

candidato. 

04 e 05 de fevereiro de 2020 

Resultado dos recursos contra a homologação 

dos candidatos pagos, correções de dados e 

informações do candidato. 

27 de janeiro de 2020 

Data das provas objetivas/dissertativas e 

entrega da prova de Títulos 
01 de março de 2020 

Horário da Prova para cada turno A ser divulgado 

Gabaritos preliminares da prova objetiva  02 de março de 2020 

Recursos contra os gabaritos preliminares  03 e 04 de março de 2020 

Resultado dos recursos contra o gabarito 

preliminar 
16 de março de 2020 

Relação dos candidatos aprovados nas provas 

objetivas  
18 de março de 2020 

Recursos contra a relação dos aprovados 19 e 20 de março de 2020 

http://www.consulpam.com.br/
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Resposta dos Recursos contra a relação dos 

aprovados 
23 de março de 2020 

Resultado da prova de títulos e prova 

dissertativa 
24 de março de 2020 

Recurso contra o Resultado da prova de títulos 

e prova dissertativa 
25 e 26 de março de 2020 

Resultado dos recursos contra o resultado da 

prova de títulos e prova dissertativa 
30 de março de 2020. 

Prova prática A definir. 

 

Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019.  

 

 

PILAR DE GOIÁS- GO, 16 de janeiro de 2020. 
 

 

Sávio de Sousa Soares Batista  

Prefeito Municipal 


