
COORDENAÇÃO DE
MERITOCRACIA

EDITAL nº 001/2018

 1º PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE
ASSESSORAMENTO PARA A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 

O  ESTADO  DE  GOIÁS,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de  Gestão  e
Planejamento, representado por seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, estabelece as
normas e torna pública a Seleção para concessão da Função Comissionada de Assessoramento da
Procuradoria-Geral do Estado (FCPGE) a servidores efetivos da Administração Pública Estadual
que  ocupem  os  cargos  de  Assistente  de  Gestão  Administrativa,  Analista  de  Gestão
Administrativa  ou  Gestor  Governamental,  para  atuarem na  Procuradoria-Geral  do Estado de
Goiás (PGE), conforme a Lei nº 19.851/2017.

CAPÍTULO I

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Superintendência da Escola de Governo da SEGPLAN e a Procuradoria-Geral do Estado
serão as unidades responsáveis pela coordenação do 1º Processo de Seleção para concessão de
FCPGE.

1.2 O provimento das funções comissionadas não assegura direito adquirido a continuidade
da  sua  percepção  pelos  candidatos  aprovados,  tendo  em  vista  que  a  designação  destas
gratificações  trata-se  de  prerrogativa  atribuída  ao  Procurador-Geral  do  Estado,  de  acordo
com o art. 13, III, da Lei nº 17.257/2011.

1.3 O processo de seleção destina-se somente  a servidores  públicos  estaduais  efetivos em
atividade  na  Administração  Pública  Estadual  que  ocupem  os  cargos  de  Assistente  de
Gestão Administrativa,  Analista de Gestão Administrativa ou Gestor Governamental ,
observado o disposto no subitem 1.2.

1.4  A Seleção será regida por este Edital e será realizada em 2 (duas) fases. 

1.5 1ª FASE: Inscrição e Análise Curricular

1.5.1 A Análise Curricular terá caráter classificatório e eliminatório e a pontuação será atribuída 
de acordo com o Quadro – Pontuação da Análise Curricular.

1.6 2ª FASE: Entrevista Técnica

1.6.1 A Entrevista Técnica terá caráter classificatório.

1.7  Todas as etapas serão realizadas  em Goiânia – GO, devendo o candidato ficar atento às
atualizações no sítio da SEGPLAN no que diz respeito a locais, datas e horários – inclusive
podendo ser aos finais de semana.
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1.8 As despesas da participação em todas as etapas do processo correrão por conta do candidato
que não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e ou ressarcimento de despesas.

CAPÍTULO II

2 DOS CARGOS, VAGAS, ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO
E DEMAIS REQUISITOS

                                                            QUADRO DE VAGAS

ASSESSOR 1 - FCPGE- I
VALOR: 1.600,00

LOTAÇÃO VAGAS REQUISITOS

GOIÂNIA
02 Área 1- Formação Superior ou Tecnológico em Engenharia

Cartográfica,  Agrimensura  ou  Geoprocessamento,
experiência  em  vetorização  de  shape  files e
operacionalização de aplicativos QGIS e CAD.

02 Área 2 - Formação Superior em Direito ou Administração,
experiência  em execução  orçamentária  e  financeira,  PPA,
elaboração  de  termos  de  referência,  editais,  convênios  e
outros  contatos,  operacionalização  do  Sistema
COMPRASNET,  conhecimento  sobre  a  aplicação  da  lei
8.666/93 e certificação de pregoeiro,

01 Área 3- Formação Superior em Administração, experiência
em planejamento e gestão de pessoas, execução, controle e
avaliação  das  atividades  relacionadas  aos  planos
estratégicos, PPA e LOA, acompanhamento orçamentário e
formação  de  indicadores,  operacionalização  dos  Sistemas
SIPLAN,  SIOFINET,  COMPRASNET,  RHNET,
SIGMATE, SEPNET, SEI e SEONET.

05 Área 4 - Formação Superior em Direito com experiência em
redação  oficial  e  proficiência  em  língua  portuguesa,
conhecimento em informática e da legislação específica da
área, domínio de softwares de edição de texto e planilha de
cálculos,  habilidade  de  construção  de  gráficos  e
comunicação escrita.

02 Área  5  -  Formação  Superior  em  Tecnologia  de
Processamento  de  Dados,  Engenharia  de  Software  ou
Análise  de  Sistemas  com  experiência  em  modelagem,
diagnóstico, redesenho e automação de processos aplicando
técnicas  e  modelos  computacionais  avançados,  gestão  de
processos  com  técnicas  e  modelos  computacionais
avançados, gestão de processos ( BPM) data mining, deep
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learning e machine learning.
Área  5  -  Formação  Superior  em  Tecnologia  de
Processamento  de  Dados,  Engenharia  de  Software,
Análise de Sistemas ou Ciência da Computação  com
experiência  em  modelagem,  diagnóstico,  redesenho  e
automação  de  processos  (BPM)  aplicando  técnicas  e
modelos  computacionais  avançados,  data  mining,  deep
learning e machine learning, experiência em modelagem
de software e desenvolvimento web (JAVA); ou Sólidos
conhecimentos em gerenciamento e projeto de redes nas
plataformas Windows e Linux, Experiência na gestão de
servidores Blade IBM e appliance Hiperconvergente.

02 Área 6 - Formação Superior na área de Comunicação com
proficiência  em  língua  portuguesa  e  redação  oficial,
habilidade  de  comunicação  verbal,  conhecimento  em
informática  e  domínio  das  diversas  ferramentas  de  redes
sociais, construção de gráficos e experiência em rádio, TV,
revista e organização de eventos.

01 Área  7  -  Formação  Superior  em  Contabilidade,
proficiência  em  língua  portuguesa  e  redação  oficial,
domínio  de  softwares  de  edição  de  texto  e  planilha  de
cálculos,  habilidade  de  construção  de  gráficos  e
comunicação escrita. 

ASSESSOR II - FCPGE II
VALOR: 1.200,00

LOTAÇÃO VAGAS REQUISITOS
ANÁPOLIS 02

Formação Ensino Médio completo, boa redação,
conhecimento básico de informática ( Word e Excel),

preferencialmente com experiência em atendimento ao
público

AP. DE GOIÂNIA 02
CATALÃO 02
FORMOSA 02

GOIANÉSIA 02
GOIÁS 02

ITUMBIARA 02
JATAÍ 02

LUZIÂNIA
(FUNCIONAMENT
O EM BRASÍLIA)

02

MORRINHOS 02
PORANGATU 02
RIO VERDE 02

GOIÂNIA 26
TOTAL VAGAS 65

2.1  CARGO:  FCPGE-I  –  Assistente  de  Gestão  Administrativa,  Analista  de  Gestão
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Administrativa ou Gestor Governamental

2.1.1  SUMÁRIO  DAS  ATRIBUIÇÕES:  Responsabilidades  elevadas  de  planejamento,
organização, direção, execução, coordenação, consultoria e assessoramento, além de:
a) análise de processos ou procedimentos sob aspectos técnicos, administrativos, operacionais,

financeiros, contábeis e orçamentários;
b) emissão  de  pareceres  sobre  acordos,  contratos,  convênios,  aplicação  de  normas  legais  e

outros documentos equivalentes;
c) elaboração de minuta de documentos,  organização consolidação e atualização de normas,

jurisprudência e produção de outros materiais similares de interesse do serviço;
d) pesquisa,  elaboração,  coordenação,  execução  e  controle  de  projetos  nas  áreas  de:

administração geral, análise de sistemas, atuária, ciências jurídicas ou sociais, contabilidade,
economia, engenharia, estatística, informática;

e) elaboração  de  minutas  de  editais,  atos  normativos,  mapeamento  e  análise  de  processos,
acompanhamento de licitação, contratos e convênios, análise de processos administrativos e
judiciais, realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos
nas áreas de engenharia, cartografia, geoprocessamento, agrimensura ou contábil.

2.1.2 Formação: Curso Superior ou Tecnológico nas áreas de conhecimento listadas no Quadro
de  Vagas  e  ainda,  registro  em órgão  fiscalizador  de  exercício  profissional  quando  exigido,
preferencialmente  em um dos  seguintes  cursos  superiores:  Direito,  Engenharia  Cartográfica,
Tecnologia  em  Agrimensura,  Tecnologia  de  Geoprocessamento,  Ciências  Contábeis,
Matemática, Informática e Secretariado.

2.1.3 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

2.1.4 Outros requisitos: ter boa redação, conhecimento básico de informática (Word e Excel) e
para os candidatos com formação na área de informática, ter  experiência em desenvolvimento de
aplicações WEB – JAVA 1.6 ou superior, Hibernate, Spring, Oracle DB, Java Script, HTML 5, e
CSS.

2.1.5 Serão ofertadas 15 vagas para FCPGE-I e os candidatos  selecionados serão lotados na
Procuradoria-Geral do Estado em Goiânia.

2.2  CARGO:  FCPGE-II  –  Assistente  de  Gestão  Administrativa,  Analista  de  Gestão
Administrativa e Gestor Governamental

2.2.1 SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES: 

Desempenho  de  atividades  relacionadas  com  apoio  à  execução  de  serviços  técnico-
administrativos como:

a) controle e execução de serviços de almoxarifado, arquivo, compilação, seleção, organização,
escrituração e registro de dados,  operações  ou informações  de natureza fiscal,  financeira,
orçamentária, estatística, contábil e similares;

b) controle,  instalação,  manutenção,  operação  ou  programação  de  computadores  e  outros
equipamentos de informática, de comunicação e afins;
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c) secretariado e atendimento ao público;
d) recepção,  catalogação,  organização,  produção  de  material  audiovisual,  arquivamento  e

conservação de acervos técnicos, jurídico, administrativos, culturais e similares.

2.2.2 Formação: Ensino médio completo e/ou Superior e ainda registro no órgão fiscalizador de
exercício profissional quando exigido, admitindo curso superior.

2.2.3 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais

2.2.4 Outros requisitos: ter boa redação, conhecimento básico de informática (Word e Excel)  e
operacionalização de sistemas corporativos, preferencialmente com experiência em atendimento
ao público.

2.4 Serão ofertadas 50 vagas para FCPGE-II e os candidatos  selecionados serão lotados nas
unidades da Procuradoria-Geral do Estado, distribuídas da seguinte forma: 2 (duas) vagas para
cada  Procuradoria  Regional,  com sede  nos  municípios  de  Anápolis,  Aparecida  de  Goiânia,
Catalão, Formosa, Goianésia, Goiás, Itumbiara, Jataí, Luziânia (em funcionamento em Brasília,
DF), Morrinhos, Porangatu e Rio Verde, num total de 24 (vinte quatro) vagas e outras 26 ( vinte
e seis) vagas serão destinadas para Goiânia.

CAPÍTULO III

3   DO CRONOGRAMA

Processo Período

 Publicação do Edital no sítio da SEGPLAN  (banner 1º processo de seleção 
FPGE)

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia

07/03/2018

 Prazo para Impugnação do Edital ( enviar requerimento administratvo para
selecaofca-pge@segpan.go.gov.br)

08 a
09/03/2018

 Divulgação da Ata com o Resultado da Impugnação do Edital 12/03/2018

1ª FASE – INSCRIÇÃO E ANÁLISE CURRICULAR

   Período de Inscrição – Recebimento dos envelopes com a documentação
13/03/2018  à

 03/04/2018

  Divulgação das inscrições deferidas 06/04/2018

  Período para interposição de recurso contra as inscrições 
indeferidas( enviar recurso p/: selecaofca-pge@segplan.go.gov.br)

09 à
10/04/2018

  Publicação do Resultado Definitivo  das Inscrições Deferidas 13/04/2018

  Análise Curricular 16 à
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20/04/2018

   Divulgação do Resultado Preliminar da Análise Curricular 24/04/2018

  Período para interposição de recurso contra o resultado Preliminar da 
Análise Curricular ( Enviar recursos p/: selecaofca-pge@segplan.go.gov.br)

25 à
26/04/2018

  Divulgação do Resultado Definitivo da Análise Curricular  e Convocação 
para Entrevista

03/05/2018

                                                   2ª FASE – ENTREVISTA TÉCNICA

   Entrevista Técnica
07 à

09/05/2018

  Divulgação do Resultado Final do Processo de Seleção 14/05/2017

   Homologação do Resultado Final 15/05/2017

* Esse cronograma está sujeito à alterações 

CAPÍTULO IV

1ª FASE

            

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão realizadas após a entrega de envelope lacrado, que deve conter em sua
parte externa: nome do candidato -  “INSCRIÇÃO FCPGE - PGE 2018” contendo todas as
cópias autenticadas dos documentos citados no preenchimento do currículo (conforme modelo
disponibilizado).

4.1.1 Os envelopes contendo a documentação comprobatória podem ser entregues pessoalmente
ou serem enviados por Correios, com Aviso de Recebimento (AR), desde que  recebidos até o
último dia da inscrição, 03/04/2018, na Escola de Governo Henrique Santillo Rua  C-135 com C-
149 Qd 291, LT 3 Jd. América, Goiânia GO 74275-040.

4.2 Os arquivos necessários para a participação no 1º Processo de Seleção de Concessão da
Função  Comissionada  de  Assessoria   FCPGE  serão  disponibilizados  no  sítio  da  PGE
<http:www.pge.go.gov.br>  e  no   Portal  do  Servidor
<http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia  >  , sendo:

4.2.1  Edital;

4.2.2 Anexo I - Modelo de Currículo Profissional;

4.2.3 Anexo II - Modelo de Requerimento Administrativo.
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4.3 É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão dos dados informados na inscrição,
bem como sua veracidade.

4.4 O candidato deve escrever no Currículo Profissional os dados com nomenclatura correta, de
acordo com os documentos inseridos, ou seja, cargos ocupados e cursos informados, observando
rigorosamente a coincidência das datas.

4.5 A formação acadêmica, bem como os cursos de pós-graduação, diplomas e ou declaração da
Instituição devem estar de acordo com as normativas do MEC. 

4.6 A relação das inscrições deferidas será divulgada conforme cronograma.

4.7 A inscrição para o 1º Processo de Seleção de Concessão da FCPGE implica o conhecimento
e aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

5. DA ANÁLISE CURRICULAR

5.1  Para  receber  a  pontuação  relativa  à  Formação  Escolar/Acadêmica  e  à  Experiência
Profissional  no  termo  do  Quadro  –  Pontuação  da  Análise  Curricular,  o  candidato  deverá
apresentar cópias autenticadas de todos os documentos citados no preenchimento do currículo.

5.2. A pontuação máxima da Análise Curricular será de 50 pontos subdividida em cursos de pós-
graduação (20 pontos) e experiência profissional (30 pontos) conforme quadro abaixo:

QUADRO  – PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR

REQUISITOS: ITEM  2 – Quadro de Vagas

FORMAÇÃO ESCOLAR OU
ACADÊMICA

Pontos Máximo de Pontos

Especialização 2,5 5.0

Mestrado 7,0 7,0

Doutorado 8,0 8,0

Subtotal 20,0

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Pontos Máximo de Pontos

Experiência  profissional
comprovada

0,5 por mês

Trabalhado (até os últimos 60
meses)

30,0
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Subtotal 30,0

TOTAL 50,0

5.3 Escolaridade:

5.3.1 Os documentos entregues por ocasião da inscrição deverão comprovar os cursos de pós-
graduação  por  meio  de  certificados,  declaração  de  conclusão  de  curso  e  ou  diploma,  todos
devidamente registrados pelo MEC;

5.3.2. serão pontuados no máximo 2 (dois) cursos de pós-graduação, independente do nível e
área de formação;

5.3.3 cursos  de  instituições  estrangeiras  deverão  ser  revalidados  por  instituição  brasileira
reconhecida pelo MEC;

5.3.4 conforme o artigo 5º da Resolução CNE/CES nº 001 de 8 de junho de 2007, os cursos de
pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentos e
sessenta) horas.

5.3.5 Os  documentos  de  pós-graduação  necessariamente  deverão  constar  em  seus  versos  o
carimbo de reconhecimento do curso pelo MEC.

5.3.6 Estarão  eliminados  do  processo  os  candidatos  que  não  enviarem  a  documentação
comprobatória desta fase ou que não preencherem os requisitos para a função.

5.4 Experiência Profissional:

5.4.1 Para efeito de avaliação e pontuação da experiência profissional será considerado o período
de 05 (cinco) anos, contando a partir da data da publicação do edital, ou seja, de 07/03/2013 a
07/03/2018. Cargos ocupados anteriores ao período mencionado não serão pontuados.

5.4.2 Para efeito de comprovação da experiência profissional serão aceitos e pontuados somente
os seguintes documentos oficiais:

a) apostila de posse no cargo;

b) portaria que define o cargo;

c) atos publicados no diário oficial;

d) ficha funcional ou declaração autenticada pelo departamento de Gestão de Pessoas ou RH do

Órgão;

e) carteira profissional.de trabalho

5.4.3 Todos os documentos de pós-graduação e de experiência profissional anexados à inscrição
para efeito de comprovação deverão ser cópias autenticadas.

5.4.4 Não serão pontuadas as experiências profissionais concomitantes.
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6  DA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO PROFISSIONAL

6.1 Para  a  elaboração  do  Currículo  Profissional,  o  candidato  deve  preencher  o  modelo
disponibilizado no Portal do Servidor, página da Meritocracia, informando:

6.1.1 dados pessoais (nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e lotação atual);

6.1.2 formação acadêmica;

6.1.3 nome do curso, instituição, local, data de início e conclusão;

6.1.4  tipo  de  pós  graduação  -  pós-graduação,  especialização  (mínimo  de  360  h),  mestrado,
doutorado;

6.1.5 nome da Instituição do curso, da Instituição de Ensino/local, data de início e conclusão.

6.2 Tipo de função a que está concorrendo FCPGE - I ou FCPGE- II e a cidade pretendida. Só
será permitido a inscrição em um tipo de Função Comissionada -  FC.

6.2.1 O candidato que selecionar FCPG -I deverá informar a área pretendida (Ver quadro de
Vagas)

6.2.2 O candidato que selecionar os dois tipos de FC, concorrerá apenas ao de menor valor.

6.3 Experiência Profissional:

6.3.1 nome da Instituição/órgão;

6.3.2 nome do cargo;

6.3.3 período de início e término;

6.3.4 principais atividades.

6.4  A elaboração do Currículo Profissional deverá ser feita de forma concisa e objetiva, e de
acordo com o modelo fornecido no sítio da SEGPLAN.

7 DO RESULTADO DA 1ª FASE

7.1 Serão deferidas somente as inscrições dos candidatos que atendam aos requisitos deste Edital
e tenham encaminhado junto à inscrição, todos os documentos necessários à avaliação.

7.2 Não será permitida a inserção de nenhum documento após o recebimento da inscrição.

7.3 Os candidatos com inscrições indeferidas serão eliminados do 1º Processo de Seleção de

Concessão de FCPGE.

7.4  O  resultado  da  análise  curricular  será  a  somatória  da  pontuação  das  pós-graduações  e
experiências  profissionais  informadas  no  currículo  e  comprovadas  na  documentação  e  que
obedeçam às regras deste Edital.

7.5 Para efeito de pontuação, qualquer documento citado no currículo que não for comprovado
ou conter informações incorretas será glosado.

7.6  Os  recursos  contra  essa  fase  deverão  ser  enviados  ao  e-mail  selecaofca-
pge@segplan.go.gov.br dentro do prazo estipulado no cronograma deste edital.
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CAPÍTULO V

2ª FASE

8 DA ENTREVISTA TÉCNICA

8.1 A entrevista  técnica  tem como objetivo  finalizar  o  processo,  pontuando o  candidato  de
acordo com seu desempenho  técnico,  através  de  roteiro  estruturado,  sigiloso  e  padronizado,
levando-se em conta a complexidade das funções desenvolvidas em cada tipo de FCPGE.

8.2 A entrevista técnica obedecerá ao cronograma com dia e horário a ser divulgado  no sítio  <
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia>   1º  PROCESSO
DE SELEÇÃO FCPGE e na página da PGE <http:www.pge.go.gov.br>.

8.3 Todos os candidatos que não forem eliminados na Análise Curricular estarão convocados
para a entrevista.

8.4 Cada entrevista  será conduzida por no mínimo 2 (dois)  representantes  da PGE, os quais
possuem conhecimento e autonomia necessários para avaliação final.

8.5 A pontuação máxima da entrevista será de 50 pontos.

8.6 A nota final da entrevista por candidato será a média das notas dos entrevistadores.

8.7 Não caberá recurso do resultado da entrevista.

CAPÍTULO VI

9 DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

9.1 Serão eliminados os candidatos que durante o Processo de Seleção:

9.1.1 usarem ou tentarem utilizar meios ilegais para burlar o processo de seleção;

9.1.2 não obedecerem aos requisitos deste Edital, inclusive os prazos estabelecidos para inscrição
e entrevista ou praticar atos que contrariem as normas do edital;

9.1.3 não entregarem os documentos informados no currículo;

9.1.4 não comparecerem na entrevista técnica no horário determinado conforme cronograma.

10  DOS  CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO,  DOS  CRITÉRIOS  DE  DESEMPATE,  DA
CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL

10.1 A nota final dos candidatos será obtida de acordo com a equação abaixo:
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NF = NAC + NE, com valor máximo de 100 (cem) pontos, onde:

NF = nota final

NAC = nota da avaliação curricular (valor máximo 50 pontos)

NE = nota da entrevista (valor máximo 50 pontos)

10.2 Os candidatos entrevistados, e que não ficarem entre os candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no item 2, serão considerados aprovados e comporão o CADASTRO
DE RESERVA.

10.3 Todos os candidatos que não constarem da lista de classificados ou da lista do cadastro de
reserva não terão classificação alguma e estarão eliminados do certame.

10.4 Em caso de empate na Nota Final, para efeito de classificação final, terá preferência o
candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo
único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 

10.5 Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios, sucessivamente:

10.5.1 maior pontuação na Entrevista;

10.5.2 maior pontuação na Análise Curricular;

10.5.3 maior idade. 

10.6 A ordem de convocação dos candidatos obedecerá a ordem de classificação, de acordo com
a função e a cidades pretendida.

10.7 O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas fixado neste edital será
colocado à disposição da Procuradoria-Geral do Estado e terá direito  à percepção da função
comissionada respectiva, observado o disposto no subitem 1.2, desde que preencha todos os
requisitos para a investidura na função.

10.8 Os candidatos que constarem da lista do cadastro de reserva comporão a Reserva Técnica e
somente serão aproveitados mediante o surgimento de vagas, desde que manifesto o interesse da
Procuradoria-Geral do Estado no seu aproveitamento.

10.9 Os resultados preliminares e finais de todas as etapas, bem como do Processo Seletivo serão
disponibilizados no sítio
<http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia> e no sítio da PGE
<http:www.pge.go.gov.br>    nas datas constantes no Cronograma.

10.10 O resultado final do 1º PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONCESSÃO DE FCPGE será
homologado  pelo  Secretário  de  Estado  de  Gestão  e  Planejamento  e  publicado  no  sitio  da
SEGPLAN  <http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia> e no
sítio da PGE <http:www.pge.go.gov.br>.
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CAPÍTULO VII

11  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

11.1 O  presente  edital  poderá  ser  impugnado,  mediante  requerimento  administrativo
fundamentado,  preenchido  pelo  impugnante,  conforme  modelo  disponível  no  sítio
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/226873/paginameritocracia>, o  qual  deverá  ser
enviado  à  Comissão  pelo    e-mail  selecaofca-pge@segplan.go.gov.br no  período  de  08  à
09/03/2018.

11.2 Para  impugnar  o  candidato  deverá  preencher  de  forma  completa  todos  os  campos  do
requerimento administrativo, indicando o item ou subitem que será objeto de sua impugnação.

11.3 Cada pedido  de  impugnação  será  analisado  e  julgado  pela  comissão  de  Seleção  do 1º
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONCESSÃO DE FCPGE.

11.4 O resultado do julgamento da impugnação será divulgado no sítio da SEGPLAN conforme
cronograma.

11.5 Não caberá recurso administrativo sobre o resultado da impugnação, como não será aceito
impugnação do edital fora dos padrões e prazos estabelecidos neste edital.

CAPÍTULO VIII

12  DA CONVOCAÇÃO E DA LOTAÇÃO

12.1 O candidato selecionado será colocado à disposição e convocado para entrar em exercício 
na PGE, observando-se o exclusivo interesse daquele Órgão.

12.2 A convocação é de inteira responsabilidade da PGE.

12.3 É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO O ACOMPANHAMENTO 
PERMANENTE DE TODAS AS CONVOCAÇÕES E DIVULGAÇÕES, DE ACORDO COM 
OS ITENS ANTERIORES.

12.4  A designação da função comissionada ao candidato aprovado neste processo será precedida
de convocação, que será realizada da seguinte forma:

12.4.1 por edital: que será divulgado no endereço eletrônico da PGE e da SEGPLAN;

12.4.2 por correio eletrônico (e-mail).

12.5 Os candidatos selecionados serão convocados e lotados nas unidades da Procuradoria-Geral 
do Estado, localizadas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, 
Formosa, Goianésia, Goiás, Itumbiara, Jataí, Morrinhos, Porangatu, Rio Verde, e em Brasília-
DF, observado o disposto no item 2.4.
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12.6 O candidato que, convocado para entrar em exercício, não se apresentar no prazo fixado no 
ato convocatório, ou não preencher os requisitos do item 2 e seus subitens e do subitem 1.3, será 
considerado desistente e estará automaticamente eliminado e excluído do certame;

12.7 Os candidatos selecionados e convocados exercerão suas atividades conforme as atribuições
legais dos respectivos cargos, não sendo permitida a sua relotação para outro órgão a pedido, por
um período de 2 (dois) anos.

CAPÍTULO IX

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para a seleção, contidas neste
Edital,  sem direito algum à compensação decorrente da anulação ou do cancelamento de sua
inscrição, da eliminação no processo ou, ainda, do seu não aproveitamento ou por inobservância
dos ditames e dos prazos fixados.

13.2 A inexatidão de informações e documentações falsas em quaisquer documentos, ainda que
verificadas  posteriormente,  eliminarão  o  candidato,  anulando-se  todos  os  atos  da  inscrição,
independente de eventuais implicações no âmbito administrativo e penal.

13.3  Sempre que necessário, a SEGPLAN divulgará em seu sítio normas complementares por
meio de editais específicos sobre o 1º Processo de Seleção de Concessão de FCPGE

13.4 O 1º Processo de Seleção de Concessão de FCPGE tem por objetivo gerar uma ordem de
classificação final dos servidores pelos critérios estabelecidos neste edital, de acordo com o tipo
e o total de FCPGE informadas no quadro do item 2.

13.5  Os  casos  omissos  deste  regulamento,  referentes  ao  processo,  serão  resolvidos  pela
Comissão do 1º PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONCESSÃO DE FCPGE, de acordo com as
suas atribuições.

13.6 Informações complementares poderão ser obtidas com a Comissão do 1º PROCESSO DE
SELEÇÃO DE CONCESSÃO DE FCPGE pelo e-mail  selecaofca-pge@segplan.go.gov.br  ou
pelo fone 3201-9264.

13.7 A liberação dos candidatos convocados será devidamente autorizada pela Segplan.

13.8  Os  documentos  referentes  ao  Processo  de  Seleção  ficarão  sob  a  guarda  da  Comissão
Especial do  Processo Seletivo por período de (90) noventa dias.
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Goiânia, 07 de março de 2018

JOAQUIM MESQUITA

Secretário de Gestão e Planejamento
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