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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Edital

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1/2020 - ASP-DGAP, DE 3 DE JANEIRO DE 2020

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Estadual no 20.491/2019, considerando a autorização governamental constante no Processo nº 201800005012924, e tendo em vista o que consta no
art. 37, inc. II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Estadual no 19.587/2017, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 1/2019 - ASP-
DGAP, de 24 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial/GO em 24 de julho de 2019, conforme a seguir:

1 INCLUIR o subitem 11.2.1, com a seguinte redação: “Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de "larga janela de detecção", que acusam uso de
substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos para um
período mínimo de 60 (sessenta) dias.”

2 INCLUIR o subitem 11.2.2, com a seguinte redação: “Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras
de materiais biológicos (cabelos ou pelos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material,
recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova.”

3 INCLUIR o subitem 11.2.3, com a seguinte redação: “O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca
Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades,
conforme legislação vigente.”

4 ALTERAR o ANEXO VI Cronograma conforme a seguir:

 

Item Atividade Período

29 Divulgação do resultado preliminar da etapa de prova discursiva. Dia
7/1/2020

30 Período para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da etapa de prova discursiva. De 8 a
10/1/2020

31
Divulgação do resultado final da etapa de prova discursiva e divulgação da relação de candidatos convocados para as etapas
de avaliação médica, de avaliação da equipe multiprofissional (para os candidatos que se declararam com deficiência),
de avaliação física e de avaliação psicológica.

Dia
17/1/2020

32
Convocação dos candidatos aprovados na etapa de prova discursiva para as etapas de avaliação médica, de avaliação da
equipe multiprofissional (para os candidatos que se declararam com deficiência), de avaliação física e de avaliação
psicológica.

Dia
17/1/2020

 

 

 

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA

Secretário de Estado de Administração
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GOIANIA, 06 de janeiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado, em 07/01/2020, às 14:53, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000010860645 e o código CRC 117A1E74.
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