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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GESTOR DE ENGENHARIA 

DO QUADRO DE PESSOAL DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

Edital de Retificação nº 02, de 18 de maio de 2022 ao Edital nº 002, de 09 de fevereiro de 2022 

O Secretário de Estado da Administração de Goiás - SEAD, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Estadual Nº 20.491 de 
25 de junho de 2019, mediante as condições estipuladas no Edital nº 002, de 09 de fevereiro de 2022, em conformidade com a 
Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna público o seguinte tópico: 

 
Art. 1º. Fica retificado o Anexo V do  Edital nº 002/2022, de 09 DE FEVEREIRO DE 2022, no que se refere a forma de apresentação 
dos documentos comprobatórios para avaliação de títulos, passando a viger com a imediata exclusão dos seguintes subitens 1.6, 
1.6.1, 1.6.2,  1.6.3 e 1.7.4: 

 
1.6 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
1.6.1 Os documentos deverão ser entregues juntamente com o Formulário de Protocolo de Entrega de documentos, que será 
disponibilizado no endereço eletrônico http://http://www.idib.org.br/ na data de publicação do edital de convocação desta 
fase, e dentro de envelope fechado (tamanho aproximado de 30 cm x 22 cm), devidamente identificado com a seguinte 
especificação: CONCURSO PÚBLICO – GESTOR DE ENGENHARIA-GOIÁS e nome do candidato. 
1.6.2 O candidato deverá preencher, assinar e enviar o Formulário de Protocolo de Entrega de documentos, no qual indicará 
os títulos e documentos apresentados. 
1.6.3 Juntamente com esse formulário o candidato deverá apresentar 1 (uma) cópia, autenticada em cartório, de cada 
documento declarado. 
 
(…) 
 
1.7.4 Documentos originais. 

 
 
 

 

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital Nº 002/2022. 
 
 

Goiânia/GO, 18 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

Bruno Magalhães D’Abadia 
 Secretário de Estado da Administração  

Estado de Goiás 


