
 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital nº 002/2013 

A Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, por intermédio de seu Presidente, no uso de suas atribuições le-
gais, com fulcro no art. 37 inciso IX, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e no art. 98 do Regimento 
Interno desta empresa, torna público a seguinte Retificação de Edital: 
1) No item 1.9, onde se lê: “Não será exigido experiência profissional do candidato, para participar deste 
Processo Seletivo Simplificado, conforme art. 442-A, CLT. Portanto a experiência profissional será um dos critérios 
para pontuação e classificação dos candidatos, conforme item 6.0 deste Edital”.     Leia-se:  Não será exigido 
experiência profissional do candidato, para participar deste Processo Seletivo Simplificado, conforme art. 442-A, CLT. 
Porém a experiência profissional será um dos critérios para pontuação e classificação dos candidatos, conforme item 
6.0 deste Edital.  
2) No item 3.1 letra ”g”, onde se lê :  “Apresentação de ARTs e ou CATs -Certidões de Acervo Técnicos em nome  do 
candidato, devidamente registrada no CREA”;   Leia-se: Apresentação de Declarações de Empresas Públicas e/ou 
Privadas para comprovação de Experiência Profissional. 
3) No item 6.0 -  DA SELEÇÃO, incluir os itens 6.1.1, 6.1.1.1, 6.1.2 e  6.1.2.1, com a redação abaixo: 

6.1.1 A primeira, prova objetiva de múltipla escolha; 
6.1.1.1 O resultado da prova de múltipla escolha será divulgado no sitio www.agehab.go.gov.br no dia 23 de agosto 
de 2013; 
6.1.2 A segunda, comprovação de experiência profissional, critério utilizado para pontuação, conforme quadro 03 
abaixo;  
6.1.2.1 O candidato que obtiver o aproveitamento de no mínimo  50% de pontos nas provas de múltipla escolha, 
serão classificados  e deverão apresentar os documentos relativos a experiência profissional, conforme Item 6.2 
Quadro 3, na Gerência de Gestão de Pessoas, no período de 29 de agosto a 02 de setembro de 2013, nos dias úteis; 
4) No item 6.2  -  Quadro 03 Experiência Profissional, alterar a redação para: 

Quadro 03 

Experiência Profissional 

Experiência Profissional Comprovada através 
de Declarações de Empresas Públicas e/ou 

Privadas   

Pontuação para cada  
Declaração 

2 

Pontuação 
Máxima 

10 

Comprovação de tempo de serviço em 
Carteira de Trabalho CTPS 

Pontuação para cada 06 (seis) 
meses completos 

2 

 
 

10 

5) No item  12.0 - DAS ATRIBUIÇÕES, VAGAS  E  REMUNERAÇÃO, Quadro 5 em Pré-requisitos, onde se lê : 
Graduação Curso Técnico em Edificações, Leia-se: Formação em Curso Técnico de Edificações. 
6) No item 15.2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS,  onde se lê: “ A remuneração, para a função será e definida no item 11, 
Quadro 5 deste Edital, correspondente ao salário contratual, obedecidos, ainda, os critérios determinados na 
respectiva Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Imobiliário de Goiânia (SINTRACOM)”, Leia-se: A remuneração, para a função será e definida no item 12, Quadro 5 
deste Edital, correspondente ao salário contratual, obedecidos, ainda, os critérios determinados na respectiva 
Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Imobiliário de 
Goiânia (SINTRACOM)”, 
7) Prorrogar as inscrições até 12 de agosto de 2013; 

8) Prorrogar as Provas para o dia 19 de agosto de 2013, a realizar-se no mesmo local e    horários previstos no Edital; 

9) O resultado final será publicado até dia  11  de setembro de 2013, no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site da 
AGEHAB: www.agehab.go.vog.br.                                                                                                 Goiânia, 19 de julho de 2013.    

Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho 

 Presidente 
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