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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RIO VERDE Nº1/2021 

 
CRONOGRAMA GERAL 

 

ITEM ETAPA DATA/PRAZO 

1 Publicação do Edital 24/08/2021 

2 Período de impugnação ao Edital 25/08/2021 a 30/08/2021 

3 Período de Inscrições 27/09/2021 a 27/10/2021 

4 Período de solicitação de isenção do valor da inscrição 27/09/2021 a 04/10/2021 

5 
Período de disponibilização de computador na Central de 
Atendimento da UniRV para inscrição 

30/09/2021 a 06/10/2021  
(das 13:00 às 17:00 h) 

6 Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 06/10/2021 

7 
Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento da isenção 
da Taxa de Inscrição 

07/10/2021 a 08/10/2021  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

8 
Divulgação do resultado após análise do(s) recurso(s) acerca do 
indeferimento da isenção da Taxa de Inscrição 

13/10/2019 

9 Último dia para pagamento e/ou reimpressão do boleto bancário 28/10/2021 

10 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 03/11/2021 

11 Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição 
04/11/2021 a 05/11/2021  

(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

12 
Período para requerimento de condição especial para realização da 
prova e para enviar documentos referentes à solicitação de 
atendimento especial 

04/11/2021 a 09/11/2021  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

13 
Período para entrega de documentação referente à solicitação de 
vaga de Pessoa com Deficiência (PcD) 

04/11/2021 a 09/11/2021  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

14 
Divulgação do resultado após análise dos recursos acerca do 
indeferimento de inscrição 

09/11/2021 

15 
Divulgação do resultado das solicitações de necessidades de 
atendimento especial e solicitação para apresentação de 
documentação complementar, caso necessário. 

03/12/2021 

16 Divulgação dos locais e horários da Prova Objetiva 03/12/2021 

17 
Divulgação do resultado das solicitações de vaga para pessoa com 
deficiência (PcD) 

07/12/2021 

18 
Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento de vaga 
para pessoa com deficiência 

08/12/2021 a 09/12/2021  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

19 
Divulgação do resultado após análise do(s) recurso(s) para vaga de 
pessoa com deficiência (PcD) 

13/12/2021 

20 

Realização da Prova Objetiva de múltipla escolha para todos os 
cargos, de Redação somente para os cargos de nível médio e da 
Prova Discursiva 
para os cargos de nível superior. 

16/01/2022 

21 
Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas e dos 
padrões de respostas da Prova Discursiva do Cargo de Procurador 
do Município Nível I 

16/01/2022 
(após as 18:00 h) 

22 
Prazo de interposição de recurso contra os gabaritos preliminares 
das Provas Objetivas e dos padrões de respostas da Prova 
Discursiva do Cargo de Procurador do Município Nível I 

17/01/2022 a 18/01/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

23 
Divulgação do Gabarito Oficial, após análise do(s) recurso(s) contra 
os gabaritos preliminares das Provas e dos padrões de respostas da 
Prova Discursiva do Cargo de Procurador do Município Nível I 

21/01/2022 
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CRONOGRAMA GERAL (Continuação) 
 

ITEM ETAPA DATA/PRAZO 

24 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 25/01/2022 

25 
Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das 
Provas Objetivas 

26/01/2022 a 27/01/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

26 
Divulgação do Resultado Final das Provas Objetivas, após análise 
do(s) recurso(s) 

04/02/2022 

27 
Divulgação dos candidatos aos cargos de nível médio classificados 
para correção da Prova de Redação 

07/02/2022 

28 
Divulgação e convocação dos candidatos classificados para a Prova 
Prática 

07/02/2022 

29 Período de aplicação das Provas Práticas 08/02/2022 a 11/02/2022 

30 
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas de Redação (cargos 
de nível médio) e das Provas Práticas (Coveiro e Cozinheiro) 

18/02/2022 

31 
Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das 
Provas de Redação (cargos de nível médio) e das Provas Práticas 
(Coveiro e Cozinheiro) 

21/02/2022 a 22/02/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

32 
Divulgação do Resultado Definitivo após a análise do(s) recurso(s) 
contra o Resultado Preliminar das Provas de Redação (cargos de 
nível médio) e das Provas Práticas (Coveiro e Cozinheiro) 

04/03/2022 

33 
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Discursivas do 
Cargo de Procurador do Município Nível I 

18/02/2022 

34 
Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das 
Provas Discursivas do Cargo de Procurador do Município Nível I 

21/02/2022 a 22/02/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

35 
Divulgação do Resultado Definitivo após a análise do(s) recurso(s) 
contra o Resultado Preliminar das Provas Discursiva do Cargo de 
Procurador do Município Nível I 

04/03/2022 

36 
Convocação dos candidatos ao Cargo de Procurador do Município 
Nível I classificados para apresentação dos documentos da Prova 
de Títulos, conforme resultado definitivo das provas discursivas 

04/03/2022 

37 
Período de apresentação dos documentos da Prova de Títulos dos 
candidatos ao Cargo de Procurador do Município Nível I 

07/03/2022 a 11/03/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

38 
Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos dos 
candidatos  ao Cargo de Procurador do Município Nível I 

16/03/2022 

39 
Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da 
Prova de Títulos dos candidatos ao Cargo de Procurador do 
Município Nível I 

17/03/2022 a 18/03/2022  
(das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h) 

40 
Divulgação do Resultado Definitivo após a análise do(s) recurso(s) 
contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos dos candidatos ao 
Cargo de Procurador do Município Nível I 

23/03/2022 

41 Divulgação da Classificação Final do Concurso 24/03/2022 
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QUADRO RESUMIDO DE VAGAS 
 

CARGO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE / 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TOTAL DE 

VAGAS 

ABERTAS 

VAGAS 

PcD 

TOTAL DO 

CADASTRO 

RESERVA 

VAGAS PcD- 

CADASTRO 

RESERVA 

VENCIMENTOS 

ALMOXARIFE Ensino Fundamental 40 horas 2 0 6 1 R$ 1.711,27 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Ensino Médio 40 horas 80 8 240 24 R$ 1.552,16 

COVEIRO Ensino Fundamental 40 horas 1 0 3 0 R$ 1.158,23 

COZINHEIRO Ensino Fundamental 40 horas 10 1 30 3 R$ 1.158,23 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS LEVES 

Ensino Fundamental + CNH 

categoria “B”. 
40 horas 20 2 60 6 R$ 1.552,16 

TELEFONISTA Ensino Fundamental 40 horas 25 2 75 7 R$ 1.276,96 

PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO NIVEL I 

Ensino Superior - Ser bacharel 

em Direito; Estar inscrito na 

Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

30 horas 01 0 3 0 R$ 5.519,01 

 
DAS INSCRIÇÕES 
 
1. Onde conseguir todas as normas do Concurso Público? 

Todas as informações sobre o Concurso Público da Prefeitura de Rio Verde estão no edital 
publicado na página da Universidade de Rio Verde, no endereço eletrônico 
http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/ 
 
2. Como faço para realizar minha inscrição no Concurso Público da Prefeitura de Rio 
Verde? 

Para o Concurso Público da Prefeitura de Rio Verde, as inscrições devem ser feitas no site, no 
endereço eletrônico http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/. Ao acessar a página, estará 
disponível o link “Iniciar inscrição”. 
 
3. Como proceder para fazer a inscrição pela internet? 

Para o Concurso Público da Prefeitura de Rio Verde, você deverá preencher a ficha de 
inscrição on-line, no período compreendido entre as 8 horas do dia 27/09/2021 até 23h59 do 
dia 27/10/2021, considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. Com pagamento e/ou 
reimpressão do boleto bancário a serem realizados até o dia 28/10/2021. Depois imprimir o 
boleto e pagar em uma agência bancária, a confirmação pelo Banco do pagamento de sua taxa 
de inscrição ocorre normalmente dois dias úteis após o pagamento. 
 
4. Qual o valor da taxa de inscrição? 
 

Formação Mínima Exigida Valor da Inscrição 

Ensino Fundamental R$ 110,00 

Ensino Médio R$ 150,00 

Ensino Superior R$ 210,00 

 
 
 
 

http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/
http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/
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5. Eu posso realizar mais de uma inscrição? 

Não pode. Você poderá realizar apenas uma (1) inscrição. 

 
6. Eu solicitei isenção do pagamento da taxa de inscrição e meu pedido foi INDEFERIDO, 
como vou proceder? 

Você deverá realizar o pagamento da sua inscrição no concurso até o dia 28/10/2021. Caso 
não realize você será automaticamente excluído do concurso. 

 
7. Eu solicitei isenção do pagamento da taxa de inscrição e meu pedido foi DEFERIDO, 
como vou proceder? 

Caso a sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição esteja deferida, você 
estará automaticamente inscrito no Concurso Público. 

 
8. É possível realizar alterações ou inclusões na Ficha de Inscrição para o Concurso 
Público? 

Sim. Para alterações ou inclusão de informações, será necessário enviar um e-mail para 
concurso2021@unirv.edu.br, constando a justificativa da troca e correção das informações 
cadastradas (detalhadamente). No mesmo e-mail anexar cópia legível do documento de 
identificação (frente e verso). 

 
9. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em casas lotéricas? 

Sim.  O boleto poderá ser pago em qualquer posto ou correspondente bancário. 

 
10. Quando a minha inscrição no presente Processo Seletivo Vestibular será efetivada? 

O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento da confirmação pelo 
Banco, do pagamento de sua taxa de inscrição, o que normalmente acontece dois dias úteis 
após o referido pagamento. 

 
11. A inscrição pode ser feita por outra pessoa? 

Sim, desde que a pessoa autorizada esteja com os documentos necessários para a inscrição e 
saiba preencher todas as informações necessárias. 

 
12. Como emitir segunda via do meu boleto? 

A qualquer momento até o fechamento das inscrições você poderá entrar na página da 
Universidade(http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/segunda_via.php?id=131) colocar 
seu CPF e emitir a segunda via do boleto. 

 
13. Como posso consultar a confirmação do pagamento da minha inscrição? 

A qualquer momento até o fechamento das inscrições você poderá entrar na página da 
Universidade(http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/confirmacao_pagamento.php?id=13
1) colocar seu CPF e consultar a confirmação do pagamento. 
 
 
 
 
 
 

http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/segunda_via.php?id=131
http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/confirmacao_pagamento.php?id=131
http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/confirmacao_pagamento.php?id=131
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NO DIA DA PROVA 
 

14. Quando e como poderei confirmar o local onde realizarei as provas do Concurso 
Público da Prefeitura de Rio Verde? 

O local, a sala e o horário de realização serão disponibilizados no endereço eletrônico 
http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/ na data prevista no item 16 do Anexo XV – 
Cronograma Geral. 

 

15. Quais os documentos exigidos no dia da prova? 

Documento de Identificação oficial com foto, de acordo com o Edital. 

 

16. Quais documentos de identificação são aceitos? 

Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade, Carteira 

expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CRM, CRF, CRP etc.), Carteira de Trabalho 

(somente modelo com impressão digital), Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido. A 

não apresentação de quaisquer desses documentos não dará direito ao candidato de fazer a 

prova. 

 

17. Quais documentos não são aceitos como identificação? 

Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, nem 
aqueles em que constem “Não alfabetizado” ou “Infantil”. 

 
ATENÇÃO: Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, 
Boletim de Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal n° 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda 
que autenticadas, ou quaisquer outros documentos que não constam no edital. 
 
OBSERVAÇÃO: O comprovante de inscrição para as provas não terá validade como 
documento de identidade. 
 
18. Em caso de perda, roubo ou extravio de documento de identidade, como poderei 
realizar as provas do Concurso Público? 

O candidato deverá comparecer no dia da prova, com no mínimo 2 horas de antecedência do 

horário de início, para fins de identificação especial. Na ocasião, deverá apresentar documento 

que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias anteriores à data da realização das provas ou declaração de furto, roubo ou perda, feita de 

próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrado em cartório. No dia da realização 

da prova, o candidato será submetido a identificação especial, compreendendo coleta de 

dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio, antes do início das provas. 

 

19. E se eu não fizer este procedimento? 

Sem nenhum dos documentos oficiais considerados por lei federal como Documento de 

Identidade e sem a identificação especial, emitido a partir do atestado de registro de 

ocorrência, você não poderá realizar a prova. 

 

 

http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/
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20. Quais a cores de caneta poderei utilizar? 

Será permitido aos candidatos, para todos os cargos, somente o uso caneta esferográfica de 
cor azul ou preta, de corpo plástico cristalino (transparente). 
 
21. Quantas horas terei para realizar as provas do concurso? 
 

• Primeira Etapa – Para todos os cargos deste Concurso - A Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha 

 

• Segunda Etapa – Para o cargo de nível médio (Auxiliar Administrativo) - A Prova 
de Redação será aplicada juntamente com a Prova Objetiva 

 
A duração da prova será de 04 (quatro) horas, com início às 08:00 horas e término às 12:00 
horas, incluindo o tempo para leitura das instruções, preenchimento de folhas de respostas 
das provas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 
 

• Segunda Etapa – Para o cargo de Procurador do Município Nível I - A Prova 
Discursiva será aplicada na cidade de Rio Verde/GO 

 
A duração da prova será de 04 (quatro) horas, com início às 14:00 horas e término às 18:00 
horas, incluindo o tempo para leitura das instruções, preenchimento de folhas de respostas das 
provas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 
 

• Segunda Etapa – Para os cargos de Coveiro e Cozinheiro - Provas Práticas 
 
A Prova Prática para o Cargo de Coveiro e Cargo de Cozinheiro será aplicada na cidade de 
Rio Verde/GO, durante o período previsto no item 31 do Anexo XV – Cronograma Geral.  
 
22. Quantas questões terá a prova objetiva? 
 

CARGO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE / 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

ALMOXARIFE Ensino Fundamental 
Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática 
e 10 de Conhecimentos de Informática. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Ensino Médio 
Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática 
e 10 de Conhecimentos de Informática. 

COVEIRO Ensino Fundamental 
Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de 
Matemática. 

COZINHEIRO Ensino Fundamental 
Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 20 de Língua Portuguesa, 20 de Matemática. 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES 

Ensino Fundamental  
+   

CNH categoria “B”. 

Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática 
e 10 de Conhecimentos Específicos. 

TELEFONISTA Ensino Fundamental 
Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática 
e 10 de Conhecimento de Informática. 
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CARGO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE / 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

PROCURADOR DO 
MUNICÍPIO NIVEL I 

Ensino Superior - Ser bacharel 
em Direito; Estar inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil; 

Prova de múltipla escolha com uma única alternativa 
correta, sendo 08 de Língua Portuguesa, 08 de Legislação 
do Município de Rio Verde - Goiás, 12 de Direito 
Constitucional, 12 de Direito Administrativo, 03 de Direito do 
Trabalho, 03 de Direito Processual do Trabalho, 05 de 
Direito Ambiental, 05 de Direito Financeiro e Tributário, 05 
de Direito Urbanístico, 05 de Direito Civil, 05 de Direito 
Processual Civil, 05 de Direito Previdenciário, 02 de Direito 
Penal e 02 de Direito Processual Penal. 

 
 
23. Quanto tempo é preciso permanecer na sala depois de terminar as provas? 

Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova (objetiva e de 
redação) após transcorrido o tempo de 2 (duas) horas do início da aplicação das provas, 
mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões, 
devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala. 

 
24. É permitido levar o caderno de provas para casa? 

O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala com o Caderno de Questões 
depois de 3 (três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos do início da realização da prova. 

 
25. Quais os materiais permitidos para a realização das provas? 

Não será permitido o ingresso nos locais de prova de candidatos portando qualquer tipo de 
arma, aparelhos eletrônicos, portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, 
relógios de qualquer tipo, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, 
tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro 
equipamento eletrônico, controle de alarme de carro, etc. Ainda é vedado o uso de óculos 
escuros, lenço, protetores auriculares ou similares, quaisquer acessórios de chapelaria 
(chapéu, gorro, capacetes, etc.), e ainda, bolsas, pastas, mochilas ou outros itens/materiais 
similares. 
 
Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre 
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, anotações de informações relativas às 
questões das provas e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de 
notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material 
literário ou visual, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato; 
 
Com exceção à realização da Prova Discursiva para o cargo de Procurador do Município, em 
que se admitirá a utilização de material específico de consulta, a Universidade de Rio Verde 
permitirá o acesso do candidato ao local de provas portando apenas o documento original de 
identidade e o comprovante de inscrição. 
 


