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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 
EDITAL 08 – DIVULGA OS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS E CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS PARA 

PROVAS DA 2ª ETAPA 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, nomeada 
pelo Decreto n. 12.597/18, torna publico o resultado dos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa) de 
acordo com ponto de corte da seguinte forma: 
 
1. Fica divulgada a lista dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa), de acordo com o ponto 
de corte, conforme ANEXO I  deste edital. 
 
2. Os casos de desempates foram resolvidos conforme determina o item 16.5 do edital regulamento. 
 
3. Os eventuais recursos deverão ser protocolados na forma do item 17.1 e seguintes do edital 
regulamento. 
 
4.  Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de GUARDA MUNICIPAL I, FISCAL GERAL e 
MONITOR ficam convocados para realização da prova de aptidão física (2ª etapa) no dia 08/12/18 
(sábado), a partir das 8:00 horas, no  ESTÁDIO OLÍMPICO “BICHINHO VIEIRA” , situado na Av. JK, s/n, 
Jardim Primavera, nesta cidade.  
 
4.1 A chamada para prova de aptidão física será por ordem alfabética, observando a seguinte sequência: 
MONITOR, GUARDA MUNICIPAL I e FISCAL GERAL.   
 
4.2 O candidato deverá comparecer com roupa apropriada para prática de atividade física, munido de 
atestado médico específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à realização da 
prova, conforme previsto no item 10.3 do edital regulamento.   
 
4.3 O atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar as atividades 
físicas da prova (item 10.4 do edital regulamento). 
 
5.  Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de AGENTE ARRECADADOR, ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, ESCRITURÁRIO e FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ficam convocados para realização 
da prova prática de digitação (2ª etapa) no dia 08/12/18 (sábado), a partir das 8:00 horas, no prédio do 
PROJETO MAIS JOVEM, situado na Av. Dom Pedro I, s/n (AO LADO DO TEATRO SODINO VIEIRA), Centro, 
nesta cidade. 
 
5.1 A chamada para prova prática de digitação será por ordem alfabética, observando a seguinte 
sequência: AGENTE ARRECADADOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ESCRITURÁRIO e FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS. 
 
6. Os candidatos aprovados na primeira etapa para PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (PEDAGOGIA) terão as redações corrigidas (2ª etapa), conforme previsto 
no edital regulamento, sendo que os resultados serão publicados no dia 20/12/18.  
 
O presente edital será publicado no placar da prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 
www.quirinopolis.go.gov.br. 
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Quirinópolis,  aos  23  de novembro de 2018. 
 
 
 

ALINE FERREIRA CORTES  

Presidente CECP 

LUCEMAR NAZARETH CABRAL OLIVEIRA  

Secretário 

 

JAIRO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR  

Membro 

 
 


