
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA - APAE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE PESSOAL 

 

EDITAL Nº 001/2022 PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA APAE 

GOIANIA 

 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA - APAE, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.240.688/0001-

40, com sede na Rua 255, 628, Setor Coimbra, Goiânia-GO, através de seu Presidente Sr. Albanir 

Pereira Santana portador do CPF/MF nº 057.289.912-20 e RG nº 864250, expedido pela SSP/GO, 

que, no uso de suas atribuições estatutária, torna público a realização de Processo Seletivo 

Público Simplificado visando a seleção de profissionais, necessários para execução das ações do 

“Ampliação do Serviço de Saúde em Reabilitação e Habilitação da pessoa com deficiência da 

APAE de Goiânia”, de acordo com o termo de compromisso que entre si celebram a União, por 

meio do Ministério da Saúde, e a APAE de Goiânia para execução de projeto no âmbito do 

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD, 

sob o NUP: 25000.015963/2019-57.. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado, será regulado pelas normas contidas neste Edital e seus 

anexos, e obedecerá aos princípios previstos no art.37 da Constituição Federal. 

1.2. A comissão examinadora responsável pelo acompanhamento da realização do Processo 

Seletivo Simplificado será composta por integrantes do quadro de pessoal da APAE Goiânia. 

1.3. O Processo Seletivo Simplificado visa a seleção de profissionais de nível Superior necessários 

à execução do escopo do Plano de trabalho aprovado pelo PRONAS/PCD.  

1.4. A Contratação do candidato aprovado será por um período de 24 (vinte e quatro) meses. 

Tornando pública as normas para a seleção e execução do projeto previsto no plano de trabalho. 

1.5. A presente seleção observará a disponibilidade de vagas previstas no Plano de Trabalho do 

Convênio. 

1.6. Para a execução do objeto deste edital foi definida as seguintes funções, cujas atribuições 

estão descritas no Anexo III. 

1.7 O processo Seletivo Simplificado será divulgado no Site do Apae Goiânia: 

https://www.apaedegoiania.org.br 



 

 
 
 
 
 

FUNÇÃO PRÉ REQUISITOS REMUNERAÇÃO
JORNADA DE 

TRABALHO
PERÍODO DAS 
ATIVIDADES

N° VAGAS LOCAL

ODONTÓLOGO

Nível superior Superior completo em Odontologia, 
Registro ativo no Conselho. Desejável experiência em 

atendimentos de pacientes com deficiência intelectual e 
múltipla.  Titulação mínima: Especialista

2.580,93               
18 horas 

semanais
24 meses 2 CEATES I e II

PSICÓLOGO SOCIAL

Nível superior Superior completo em Psicologia, Registro 
ativo no Conselho, Desejável experiência na área de 

atendimento social. Titulação mínima desejável: 
Especialista

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 1 CEATE I

PSICÓLOGO CLINICO

Nível superior Superior completo em Psicologia. Registro 
ativo no Conselho, Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima desejável: 

Especialidade em Neuropsicologia

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 1 CEPROLIM

PSICÓLOGO

Nível superior Superior completo em Psicologia. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima desejável: 

Especialidade na área Escolar/Educacional e conhecimento 
em Terapia ABA

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 4

CEESHA/CEATE I 
E CEPAT/CEATE II

NUTRICIONISTA

Nível superior Superior completo em Nutrição. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima desejável: 

Especialista

2.150,79               
15 horas 

semanais
24 meses 3

CEATE I, CEATE II 
E CEPROLIM

MÉDICO OTORRINO

Nível superior Superior completo em Medicina. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com crianças com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima: Especialista

 5.149,85 + 
GRATIFICAÇÃO 

20 horas 
semanais

24 meses 1 CEATE I

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Nível superior Superior completo em Medicina. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima: Especialista

 5.149,85 + 
GRATIFICAÇÃO 

20 horas 
semanais

24 meses 1 CEATE II

MÉDICO PEDIATRA

Nível superior Superior completo em Medicina. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com crianças com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima: Especialista

 5.149,85 + 
GRATIFICAÇÃO 

20 horas 
semanais

24 meses 1 CEATE I

FISIOTERAPEUTA

Nível superior Superior completo em Fisioterapia. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, possuir formação em Bobath e 

Pediasuit. Titulação mínima: Especialista

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 3 CEATES I e II

FISIOTERAPEUTA

Nível superior Superior completo em Fisioterapia. Registro 
ativo no Conselho. Desejável experiência 

preferencialmente com pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Titulação mínima: Especialidade em 

Fisioterapia Respiratória

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 1 CEATE II

FISIOTERAPEUTA

Nível superior Superior completo em Fisioterapia. Registro 
ativo no Conselho. Desejável conhecimento em 

Psicomotricidade, Hidroterapia e ter trabalhado com 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima: Especialista

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 2 CEATE II

FONOAUDIÓLOGO

Nível superior Superior completo em Fonoaudiologia. 
Registro ativo no Conselho. Desejável experiência com 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 
mínima: Especialidade em Motricidade Orofacial

2.867,72               
20 horas 

semanais
24 meses 3

CEATES I, II e 
CEPROLIM

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Nível superior Superior completo em Terapia Ocupacional. 
Registro ativo no Conselho. Desejável experiência com 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 
mínima: Especialidade em Reabilitação Neurofuncional

2.150,79               
15 horas 

semanais
24 meses 2 CEATE I E II



2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre o dia 07 de novembro 
de 2022 até o dia 14 de novembro de 2022, conforme calendário constante do Anexo IV.  
2.2 Para realização da inscrição, o candidato deverá enviar o currículo para o email 
curriculopronas@apaedegoiania.org.br com o assunto: NOME DA VAGA (Exemplo: 
Fonoaudiólogo). 
2.3. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a fidelidade dos dados informados, 
notadamente quanto aos dados pessoais e de contato (e-mail e telefone), através dos quais 
serão enviadas informações para participação de entrevistas. 
 
3. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO PÚBLICA  
3.1. A seleção será realizada por membros Gestores da Apae Goiânia, em três etapas compostas 
por: 
3.1.1. Primeira etapa: será realizada a avaliação curricular, de caráter eliminatório (análise do 
preenchimento dos pré-requisitos, concluindo-se pela desclassificação ou classificação, através 
da análise das informações contidas no currículo Vitae).  
3.1.2. Segunda Etapa: classificatória, que consiste na entrevista presencial realizada pelo 
Departamento de Gestão de Pessoas e aplicação de testes psicológicos, redação e prova 
didática. 
3.1.3. Terceira Etapa: classificatória, que consiste na entrevista presencial realizada pelo Gestor 
Técnico da área de lotação. 
3.1.4. Apenas os candidatos classificados em cada uma das etapas serão submetidos à próxima 
etapa, sendo cada uma delas de caráter classificatório. 
3.1.5. As instruções para participação da entrevista serão enviadas para o e-mail do candidato 
cadastrado ou WhatsApp, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário 
previsto para sua realização.  
 
4. DOS RESULTADOS  
4.1. O resultado da seleção será enviado via e-mail ou WhatsApp, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato acompanhar as convocações e comunicados enviados. 
 
5. DAS DÚVIDAS 
5.1. Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo deverá ser sanada somente pelo e-mail 
curriculopronas@apaedegoiania.org.br com o assunto: DÚVIDA + NOME DA VAGA 
 
6. DA CONTRATAÇÃO  
6.1. São requisitos básicos para a contratação:  
a) Ter sido aprovado na Seleção Simplificada, dentro do número das vagas ofertadas;  
b) Apresentar toda documentação comprobatória dos dados curriculares: Diploma ou Certificado 
de conclusão de nível superior e demais Diplomas ou Certificados que comprovem as 
informações prestadas nos currículos referentes à qualificação profissional, de acordo com a 
necessidade prevista para cada área de contratação;  
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado;  
d) Apresentar toda a documentação exigida para admissão;  
e) Cumprir as normas estabelecidas neste Edital;  
f) O(a) candidato(a) selecionado(a) será contratado para exercer as atividades única e 
exclusivamente no Projeto “Pronas”, por período determinado e com remuneração 
correspondente à cada função, conforme indicado no quadro constante do item 4;  
g) Mudanças no cronograma de seleção, do início e execução das atividades poderão ser 
necessárias e ajustadas de acordo com a coordenação do projeto;  
h) Qualquer mudança do calendário será comunicada ao candidato pelo menos 24h antes do 
horário da atividade programada pela comissão avaliadora e/ou coordenação do projeto. 
 



6.2. O contrato de trabalho vigorará por prazo determinado, a partir da sua assinatura, tendo 
90 (noventa dias) de período de experiência, podendo ser rescindido a pedido do profissional 
ou do Superior Imediato. 
6.2.1. Após os 90 (noventa) dias do período de experiência o contrato poderá ser efetivado, 
obedecendo o prazo determinado do Projeto, conforme orientação deste Edital. 
  
6.3. Os Candidatos aprovados deverão aguardar a convocação para contratação, observada a 
necessidade e cronograma de acordo com a necessidade da realização do trabalho. 
 
6.4. O(a) candidato(a) que, no ato da convocação, deixar de apresentar qualquer dos 
documentos exigidos, não cumprir os requisitos relacionados e/ou não atender aos prazos deste 
Edital será AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
7.1. A classificação do candidato neste Processo Seletivo Simplificado não acarreta a 
obrigatoriedade de contratação, cabendo à APAE Goiânia decidir sobre a sua admissão, de 
acordo com a necessidade da Instituição. 
7.2. Após a convocação pela APAE Goiânia, para contratação temporária, o candidato deve 
apresentar-se, munido dos documentos exigidos, bem como obedecer aos prazos estabelecidos, 
assumindo as funções na data prevista para admissão (Anexo IV).  
7.3. Poderá a APAE Goiânia rescindir o contrato antes de seu termo final, quando conveniente 
ao interesse do objeto do contrato de trabalho.  
7.4. Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços, sendo de sua 
inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização deste. 
7.5. A Instituição poderá mudar durante a vigência do contrato, para melhor adequação ao 
Projeto, local, turno e demais alterações contratuais que se fizerem necessárias. 
 
8. ANEXOS  
8.1. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  
ANEXO II – MODELO DE CURRÍCULO  
ANEXO III – FUNÇÕES/ATRIBUIÇÕES  
ANEXO IV – CALENDÁRIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Idade:

*Empresa: 

Cargo:                                                              Tipo de contrato: CLT (   ) PJ (   )  Servidor Público- Efetivo (   ) Temporário (   )

Resumo das atribuições:

Admissão:    _____/______/________ Saída:_____/______/________

Saída:_____/______/________

*Empresa: 

Cargo:                                                              Tipo de contrato: CLT (   ) PJ (   )  Servidor Público- Efetivo (   ) Temporário (   )

Resumo das atribuições:

Admissão:    _____/______/________ Saída:_____/______/________

Instituição de Ensino:

Conclusão: 
Carga horária:
3. CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA:
WORD ( ) EXCEL ( ) WINDOWS INTERNET ( ) 

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES FEITAS POR MIM SÃO VERÍDICAS, COMPLETAS E CONDIZENTES 
COM MEUS CONHECIMENTOS E MINHA CONVICÇÃO. 

LOCAL E DATA: _______________________________________
ASSINATURA: ____________________________________________________________________

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

*Empresa: 

Cargo:                                                              Tipo de contrato: CLT (   ) PJ (   )  Servidor Público- Efetivo (   ) Temporário (   )

Resumo das atribuições:

Admissão:    _____/______/________

Instituição de Ensino:

Conclusão: 
Carga horária:
Curso: 

ANEXO II -MODELO DE CURRÍCULO

Cep: CPF:

Profissão: N° Registro do Conselho:

Curso: 

2. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Instituição de Ensino:

Conclusão: 
Carga horária:
Curso: 

II – FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA

1. CURSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso: 

Instituição de Ensino:

Telefone: Email:

Data Nascimento:
______/_____/______

Naturalidade/UF: RG/Órgão Expedidor:

Endereço atual:

Bairro: Cidade/UF::

CURRÍCULO VITAE FOTO

VAGA PRETENDIDA:                                                            

I – DADOS PESSOAIS

Nome:

Sexo: Estado Civil: Nacionalidade:



 
 

Função Pré-Requisito

ODONTÓLOGO

Nível superior Superior completo em 
Odontologia, Registro ativo no Conselho. 

Desejável experiência em atendimentos de 
pacientes com deficiência intelectual e 
múltipla.  Titulação mínima: Especialista

PSICÓLOGO SOCIAL

Nível superior Superior completo em Psicologia, 
Registro ativo no Conselho, Desejável 

experiência na área de atendimento social. 
Titulação mínima desejável: Especialista

PSICÓLOGO CLINICO

Nível superior Superior completo em Psicologia. 
Registro ativo no Conselho, Desejável 

experiência preferencialmente com pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima desejável: Especialidade em 
Neuropsicologia

PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ 
ESCOLAR

Nível superior Superior completo em Psicologia. 
Registro ativo no Conselho. Desejável 

experiência preferencialmente com pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima desejável: Especialidade na área 
Escolar/Educacional e conhecimento em Terapia 

ABA

NUTRICIONISTA

Nível superior Superior completo em Nutrição. 
Registro ativo no Conselho. Desejável 

experiência preferencialmente com pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima desejável: Especialista

MÉDICO OTORRINO

Nível superior Superior completo em Medicina. 
Registro ativo no Conselho. Desejável 

experiência preferencialmente com crianças 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima: Especialista

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Nível superior Superior completo em Medicina. 
Registro ativo no Conselho. Desejável 

experiência preferencialmente com pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima: Especialista

MÉDICO PEDIATRA

Nível superior Superior completo em Medicina. 
Registro ativo no Conselho. Desejável 

experiência preferencialmente com crianças 
com deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima: Especialista

ANEXO III – Funções/Atribuições

Atendimento individual e/ou grupo para tratamento e 
acompanhamento nutricional; Elaborar, em conjunto com a equipe de 

saúde, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças 
relacionadas à alimentação e à nutrição, de acordo com protocolos; 
Participar das reuniões e eventos promovidos pela APAE e demais 

atividades relacionadas ao cargo.

Atendimento aos pacientes e acompanhamento de exames de 
audiometria;  Se o teste da orelhinha detectar algum problema, o 
orientar o melhor tratamento diante do diagnóstico; Participar das 

reuniões e eventos promovidos pela APAE e demais atividades 
relacionadas ao cargo.

Atendimento e acompanhamento clínico para os pacientes com 
deficiência intelectual e múltipla; Diagnosticar estado de saúde de 
crianças com deficiência intelectual e múltipla; Avaliar diagnóstico, 
prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis/familiares e 

equipe multiprofissional;  Participar das reuniões e eventos 
promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.

Realizar anamnese, exame físico e levantar hipóteses diagnósticas; 
Solicitar exames complementares e interconsultas; Diagnosticar 

estado de saúde de crianças com deficiência intelectual e múltipla; 
Avaliar diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, 
responsáveis/familiares e equipe multiprofissional; Realizar 
atendimento em consultório; Encaminhar usuários a outros 

profissionais;  Participar das reuniões e eventos promovidos pela 
APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.

Atribuições / Funções

Atender e orientar pacientes com deficiência intelectual e múltipla e 
executar tratamento odontológico; Diagnosticar e avaliar pacientes e 
planejar tratamentos; Fazer anamnese; Solicitar e/ou realizar exames 

complementares;
Ministrar palestras sobre saúde bucal; Elaborar e apresentar relatório 

mensal das atividades à coordenação; Participar das reuniões e 
eventos promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao 

cargo.

Auxiliar na triagem dos pacientes com deficiência intelectual e 
múltipla dos programas e projetos sociais; Atuar na interação entre o 

paciente e a família, analisando o comportamento a partir do contexto 
social em que está inserido; Colaborar e atuar juntamente com a 
equipe multiprofissional na luta de defesa dos direitos sociais, 

políticas públicas, através de intervenções capazes de auxiliar no 
desenvolvimento socioemocional; Participar das reuniões e eventos 

promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.

Efetuar atendimento aos usuários de Apae, realizando a anamnese, 
observação clínica para fins diagnóstico;

Atendimento individual e grupo ou  familiar; Realizar a avaliação 
psicológica do paciente para levantar a hipótese diagnóstica e 

necessidades de acompanhamento, propondo objetivos terapêuticos 
e programa de intervenção psicológica; Participar das reuniões e 

eventos promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao 
cargo.

Atendimento a grupos terapêuticos, palestras para famílias, 
atendimento individual do aluno e família e profissionais da área 

escolar; Realizar palestra para pais e equipe multidisciplinar 
envolvendo temas da área, a fim de traçar objetivos comuns; Realizar 

encaminhamento para intervenções clínicas quando necessário; 
Participar das reuniões e eventos promovidos pela APAE e demais 

atividades relacionadas ao cargo.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Função Pré-Requisito

Nível superior Superior completo em 
Fisioterapia. Registro ativo no Conselho. 

Desejável experiência preferencialmente com 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

possuir formação em Bobath e Pediasuit. 
Titulação mínima: Especialista

Nível superior Superior completo em 
Fisioterapia. Registro ativo no Conselho. 

Desejável experiência preferencialmente com 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla. 

Titulação mínima: Especialidade em Fisioterapia 
Respiratória

Nível superior Superior completo em 
Fisioterapia. Registro ativo no Conselho. 

Desejável conhecimento em Psicomotricidade, 
Hidroterapia e ter trabalhado com pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla. Titulação 
mínima: Especialista

FONOAUDIÓLOGO

Nível superior Superior completo em 
Fonoaudiologia. Registro ativo no Conselho. 

Desejável experiência com pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla. Titulação 

mínima: Especialidade em Motricidade Orofacial

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Nível superior Superior completo em Terapia 
Ocupacional. Registro ativo no Conselho. 
Desejável experiência com pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla. Titulação 
mínima: Especialidade em Reabilitação 

Neurofuncional

ANEXO III – Funções/Atribuições

Atribuições / Funções

Realizar intervenções e tratamento de pacientes utilizando 
procedimentos específicos de Terapia Ocupacional para a habilitação 

e reabilitação; Avaliar funções e atividades; analisar condições do 
paciente; realizar diagnóstico; orientar pacientes, familiares e 

responsáveis; Atuar em programas de prevenção, promoção da saúde 
e qualidade de vida;  Participar das reuniões e eventos promovidos 

pela APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.

FISIOTERAPEUTA

Fisioterapia motora - Efetuar a avaliação funcional, englobando a 
anamnese, avaliação física e musculoesquelética, traçar objetivos; 

Promover terapia individual com a técnica
Pediasuit (programa de fisioterapia intensiva, trabalhando com 

pessoas com desordens neuromusculares que necessitam de 
repetições para aprender novas habilidades motoras, além de 
melhorar coordenação, ganho de força muscular, flexibilidade, 

resistência); Trabalho de Integração Sensorial; Participar das reuniões 
e eventos promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao 

cargo.

Fisioterapia respiratória - Auxiliar na manutenção das vias aéreas com 
o uso de técnicas especializadas que promovem a mobilização de 

secreções, melhora da mobilidade muscular e da função dos músculos 
respiratórios; Participar das reuniões e eventos promovidos pela 

APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.

Hidroterapia - Promover ao paciente aumento da força muscular, 
melhora do equilíbrio e do condicionamento cardiorrespiratório, 

reduzindo o impacto nos membros inferiores e oferecendo formas de 
realização dos exercícios, Psicomotricidade - promover o 

desenvolvimento cognitivo através da realização de movimentos 
organizados e integrados; Participar das reuniões e eventos 

promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.
Realizar atendimento aos educandos nas funções relacionadas à 

deglutição, mastigaçãom e linguagem; Traçar planejamento 
terapêutico juntamente com o usuário e /ou família e acompanhar a 

evolução do tratamento; Participar das reuniões e eventos 
promovidos pela APAE e demais atividades relacionadas ao cargo.



 
ANEXO IV – CALENDÁRIO 

 

Evento Período Local 

Inscrição 07/11/2022  a 14/11/2022   Email: 
curriculopronas@apaedegoiania.org.br 

Etapa 1 - Avaliação 
curricular 

16/11/2022 a 18/11/2022. Gestão de Pessoas  

Convocação para 
Etapa 2 

21/11/2022   Gestão de Pessoas  

Etapa 2 – 
Entrevista, testes e 

Prova Didática 
23/11/2022 a 25/11/2022  Auditório da Apae Goiânia (Complexo I) 

Etapa 3 – 
Entrevista Gestor 
Técnico da área 

05/12/2022 a 07/12/2022 Entrevista Remota 

Resultado dos 
Aprovados 08/12/2022 Retorno por email 

Entrega de 
documentação dos 

candidatos 
aprovados 

 

12/12/2022 a 15/12/2022                 Auditório da Apae Goiânia (Complexo I) 

Início  - Integração 02/01/2023 Auditório da Apae Goiânia (Complexo I) 
– DGP e Gestores 

 
 
 


