Senador Canedo – concurso Senador Canedo/GO – 3.653 vagas

Saiu o edital com 3.653 vagas para o concurso público de Senador Canedo-GO. A Prefeitura
de Senador Canedo, no estado de Goiás, necessita para o concurso o preenchimento de
3.653 vagas, sendo 1.232 para ampla concorrência e 2.421 para formação do cadastro de
reserva técnica. Contudo, a remuneração do concursado será de até R$ 3.160,16, em
jornadas trabalhistas de 20 a 40 horas por semana. As vagas do concurso público são para
proﬁssionais níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Ensino fundamental
Cargos. Auxiliar administrativo, auxiliar educacional, auxiliar operacional, assistente
operacional/borracheiro, assistente operacional/encanador, assistente
operacional/jardineiro, assistente operacional/pedreiro, assistente operacional/pintor
de veículos;

Ensino médio / técnico
Cargos. Agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, agente
educacional, agente de trânsito e transportes, assistente administrativo, assistente
educacional, assistente de saúde/técnico em enfermagem, assistente de saúde/técnico
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em laboratório, assistente de saúde/técnico em prótese dentária, auxiliar de saúde
bucal, guarda municipal, operador de máquina/escavadeira hidráulica, operador de
máquina/motoniveladora, operador de máquina/retro escavadeira, operador de
máquina/rolo compactador, operador de máquina/trator agrícola;

Ensino superior
Cargos. Analista administrativo, analista ambiental/biólogo, analista
ambiental/geógrafo, analista ambiental/engenheiro ambiental, analista
ambiental/psicologia educacional, analista jurídico, analista de saúde/assistente social,
analista de saúde/ﬁsioterapeuta, enfermeiro, psicólgo, biomédico, ﬁscal do meio
ambiente, ﬁscal de saúde pública/farmácia, ﬁscal de saúde pública/odontologia,
veterinária, alimentação, ﬁscal de tributos municipais, médico em diversas
especialidades, procurador municipal e professor em diversas disciplinas.

Inscrições
As inscrições do concurso de Senador Canedo-Go vão de 09 de setembro à 10 de outubro de
2019. A realização das inscrições do concurso público são exclusivamente pela internet, no
site www.itame.com.br.

Taxas
R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental incompleto;
R$ 70,00 para os cargos de nível médio;
R$ 110,00 para os cargos de nível superior.

Edital
Para maiores esclarecimentos a respeito do concurso acesse o edital no link a seguir:
https://www.senadorcanedo.go.gov.br/concurso-publico-no-01-19-edital-n-01-abertura-e-regul
amento-geral/
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Referencias
https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/senador-canedo-go/concurso-senador-ca
nedo-go-edital-deve-ser-publicado-ainda-este-mes
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/go/concurso-prefeitura-senadorcanedo-go.html
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/concurso-publico-com-mais-de-3-mil-vagas-e
-divulgado-pela-prefeitura-de-senador-canedo-go

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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