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COMUNICADO
ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso, no uso de suas
atribuições legais, comunica aos candidatos e à sociedade em geral que, em razão da
recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás emitida no bojo da Notícia de
Fato n. 202100302662 que concluiu a existência de possíveis fragilidades nos sistemas
de segurança do Núcleo de Seleções e Concursos da FESG (NSCFESG) podendo
ensejar violação na segurança quanto a pontual acesso ao parque de impressão das
provas objetivas ou, ainda, na rede de segurança do sistema informatizado do
NSCFESG, fatos estes que levantaram dúvidas quanto à efetividade de todo o sistema
de segurança, resolve DETERMINAR A IMEDIATA ANULAÇÃO DOS EDITAIS
N. 001/2021, 002/2021, 003/2021 E 004/2021 e todos os atos deles decorrentes.
Comunicamos, ainda, que NOVO CONCURSO será realizado e que os novos
editais serão divulgados pelo Município de Goiatuba o mais breve possível.
Os candidatos poderão optar por pedir o reembolso das respectivas taxas de
inscrição, se não quiserem mais participar do próximo certame, ou poderão optar por
utilizar o crédito junto ao Município de Goiatuba para ser compensado na próxima
inscrição.
Assim, para aqueles que optarem pelo ressarcimento da taxa de inscrição, a partir
do dia 03 de setembro de 2021, deverão acessar o site “sinco.fesg.org.br”, clicar na aba
“Anulação”, depois clicar em “Ressarcimento Inscrição” e preencher os campos do
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formulário. Deverá ser feita uma solicitação de ressarcimento para cada inscrição,
separadamente, no caso de o candidato ter inscrito em mais de um edital.
Sala da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso, aos 27 dias do
mês de agosto de 2021.
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