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 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/22 
EDITAL COMPLEMENTAR N. 01 – REGULAMENTA A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 

CANDIDATOS DOADORES DE SANGUE E DE MEDULA ÓSSEA E RETIFICA ITENS DO EDITAL REGULAMENTO  
 
O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, nomeada 
pelo Decreto n. 167/2022, torna público o presente EDITAL COMPLEMENTAR  para assegurar  a isenção da 
taxa de inscrição aos candidatos doadores de sangue e de medula óssea e retificar itens do Edital 
Regulamento,  da seguinte forma: 
 
1. Considerando a Lei Municipal n.° 1.379/21, fica assegurada a isenção da taxa de inscrição para os 
candidatos doadores de medula óssea e de sangue, a qual passa a ser regulamentada pelos seguintes itens 
do Edital: 

 
“5.27 Terá direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição os candidatos doadores de medula óssea 
e/ou sangue, nos termos da Lei Municipal 1.379/21. 
5.27.1 Fará jus à isenção o doador que comprovar, no mínimo, 3 (três) doações de sangue  no período de 12 
(doze)  meses, promovida por órgão oficial ou organização credenciada pela União, pelo Estado ou 
Município. 
5.27.2 Fará jus à isenção, o doador de medula óssea que comprovar sua inscrição regular junto ao REDOME – 
REGISTRO NACIONAL DE DOADORES DE MEDULA ÓSSEA há pelo menos 12 meses. 
5.28 O requerimento de isenção da taxa deverá ser feito no ato da inscrição em campo específico, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar os documentos que comprovem o benefício, nos termos da Lei Municipal 
1.379/21. 
5.28.1 Os candidatos interessados em gozar do benefício da isenção, mencionado no item anterior, deverão 
enviar o arquivo eletrônico legível através do site www.itame.com.br, por meio da plataforma “MEUS 
ARQUIVOS ELETRÔNICOS” disponível na área do candidato, até o último dia do prazo para inscrições.” 

 
2. Fica retificado o item 5.7 do Edital Regulamento, no sentido de prever a isenção de taxa de inscrição para 
os doadores de sangue e de medula óssea, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“5.7 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que declarar e 
comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa, nos termos do Decreto Federal 
nº 6.593/08, ou que comprovar ser doador de medula óssea e/ou de sangue, nos termos da Lei 1.379/21.” 
 
3. Fica retificado o item 14.6 do Edital Regulamento, no sentido de regulamentar o envio dos documentos 
comprobatórios da função de jurado, o qual a vigorar com a seguinte redação: 
 
“14.6 Os candidatos interessados em gozar do benefício de desempate em razão da função de jurado, 
deverão enviar o arquivo eletrônico legível através do site www.itame.com.br, por meio da plataforma 
“MEUS ARQUIVOS ELETRÔNICOS” disponível na área do candidato, até o último dia do prazo para 
inscrições.”  
 
4. Fica retificado erro material constante no Cronograma de Atividades, disposto no Anexo I do Edital 
Regulamento, no tocante a data de aplicação das provas objetivas, onde se lê “18/03/22” leia-se 
“18/03/23”. 

 
5. Ficam retificados os requisitos para provimento ao cargo de MERENDEIRA, disposto no Anexo III, item 4 
do Edital Regulamento, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.2 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental I  completo.”  

http://www.itame.com.br/
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6. Fica autorizada a republicação do Edital Regulamento (edital n. 01) com as alterações previstas neste 
edital. 
 
7. A presente retificação será publicada no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 
www.montividiu.go.gov.br,  e o extrato em Jornal e no Diário Oficial do Estado de Goiás. 
 
Montividiu, aos 06 de dezembro de 2022. 

 
RONEY CIRINO DE ALMEIDA                                                                    LEILA APARECIDA DE PAULA 

Presidente CECP                                                                                                      Secretária CECP 
SHEILA DA SILVA DIAS 

Membro CECP 
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