PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMÁ
ESTADO DE GOIÁS

COMUNICADO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
O Prefeito Municipal de Panamá, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais e de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal...
Considerando que o número de inscrições para o Concurso Público regido pelo Edital
Normativo n. 001/2015 foi superior às expectativas iniciais esperadas para o certame...
Considerando que a infraestrutura do município poderia não oferecer condições adequadas
de conforto, bem-estar, comodidade e segurança aos candidatos...
Considerando o contrato entre a Prefeitura Municipal de Panamá e a Fundação de Ensino
Superior de Goiatuba (FESG), instituição executora do Concurso Público regido pelo Edital Normativo n.
001/2015, sendo também mantenedora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba
(FAFICH)...

COMUNICA

a todos os candidatos e ao público em geral que:

1 – Conforme previsão contida no item 1.8 do Edital, as Provas Objetivas para todos os
cargos, programadas para o dia 16/08/2015, serão realizadas na cidade de Goiatuba (GO), no campus da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba (FAFICH), localizado na Rodovia GO-320 – Km
01, Jardim Santa Paula, podendo, a localização, ser visualizada no seguinte endereço eletrônico:
https://www.google.com.br/maps/place/Faculdade+de+Filosofia+e+Ci%C3%AAncias+Humanas+de+Goiatub
a+-+FAFICH/@-17.9934821,-49.3648723,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xed15ee9c09b1ad12
2 – A Prefeitura Municipal de Panamá disponibilizará transporte da cidade de Panamá até a
cidade de Goiatuba (local das provas), saindo da Praça da Matriz às 12h30min do dia 16 de agosto de
2015, retornando de Goiatuba para Panamá às 17h15min, devendo os candidatos interessados reservar o
seu lugar com a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público na sede da prefeitura.
3 – As Provas Objetivas, para todos os cargos, ocorrerão no turno vespertino, iniciando-se
às 14h e encerrando-se às 17h, sendo que os portões de acesso ao local de prova serão abertos às 13h e
fechados às 14h, devendo os candidatos chegar com antecedência de 1 (uma) hora antes do horário
previsto para o início das provas.

Panamá – GO, 10 de julho de 2014.

Divino Alexandre da Silva
Prefeito Municipal de Panamá

