SEGUNDO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

ÁGUA FRIA DE GOIÁS
EDITAL Nº 01/2019
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, por intermédio do seu presidente, no
uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal, de 5 de outubro de 1988, e com fundamento no artigo 100 do Regimento Interno desta AGEHAB
onde estabelece o QUADRO TRANSITÓRIO, para empregados, como pedreiros, pintores, encanadores e serralheiro, torna pública a abertura de inscrições, para o 2º Processo Seletivo visando o preenchimento das vagas
ofertadas conforme quadro 3 deste edital e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado a contratação por tempo determinado de empregados com as qualificações acima citadas,
a serem lotados no canteiro de obras do Setor Água Fria (etapa II), no Município de Água Fria - GO. Período
de Inscrições: a partir do dia 29 de abril de 2019 e serão encerradas no dia 03 de maio de 2019. Local das
Inscrições: na Prefeitura Municipal de Água Fria situada na Avenida João Orive Rodrigues, quadra 32, lote
01, Água Fria de Goiás, no horário de 09:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, conforme documentação
exigida no Edital, Será necessário a apresentação dos seguintes documentos no ato da inscrição: Carteira
profissional (com cópia da mesma contendo o tempo de experiência) e ou Declaração / Carta de apresentação
de trabalho assinada e atestada por profissionais ou instituições habilitadas; e cópias da Carteira de identidade;
Cadastro de Pessoa Física - CPF; Foto 3x4 e Comprovante de endereço. O Processo Seletivo Simplificado será
realizado seguindo as normas previstas na legislação federal e estadual correlatas, e nas cláusulas deste edital,
sendo desenvolvido em duas etapas: sendo a primeira composta de prova objetiva de caráter eliminatório e
classificatório e a segunda etapa por comprovação da experiência profissional do candidato, de caráter classificatório, mediante anotação na Carteira Profissional (CTPS) ou Declaração de trabalho fornecida por instituição pública ou privada, exceto para o cargo de servente. A prova será objetiva, de múltipla escolha, composta
de seis (06) questões. Cada questão terá duas alternativas, sendo entre essas, apenas uma (01) alternativa correta e será aplicada na data provável do dia 14 de maio de 2019, tendo início às 13:00h e término às 16:00h.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos,
munido de comprovante de inscrição e documento original com foto (o mesmo apresentado na inscrição).
Local de prova: as provas serão realizadas na Escola Municipal Professor Raimundo de Jesus Paiva, situada
a Avenida Anibal Modesto de Oliveira, Qd-22, Lote 06, Centro, Água Fria de Goiás-GO. Da Divulgação dos
resultados: o resultado final deste Processo Seletivo, será publicado na data provável de 22 de maio de 2019,
no Diário Oficial do Estado de Goiás e disponibilizado no site da AGEHAB (www.agehab.go.gov.br). O
Edital será disponibilizado na integra no Site da AGEHAB.
Goiânia–GO, 22 de abril de 2019

Eurípedes José do Carmo
Presidente

