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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
 

DE REEDITOR SOCIAL 
 

EDITAL Nº 003/2013 
 

 

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, por intermédio do seu 

presidente, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às normas previstas no 

artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e com fundamento 

no artigo 98 do Regimento Interno desta AGEHAB. 

 

Este edital tem como finalidade a contratação de Reeditor Social para o 

quadro TRANSITÓRIO, cuja função será a de garantir ação comunitária associada a uma ou 

mais ações do Trabalho Técnico Social – TTS, e tornar pública a abertura de inscrições, 

estabelecendo normas relativas à realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado 

à contratação por prazo determinado de empregados para preencher as vagas contidas 

neste edital, para exercer a função acima citada, a serem lotados na sede da AGEHAB, 

com atuação nos empreendimentos geridos pela Agência, constantes neste Edital. 

 

O Reeditor Social é a pessoa que tem um público próprio, como os 

profissionais da saúde, lideranças comunitárias, professores, dentre outros, 

desenvolvendo atividades que promovam a inclusão social e produtiva, de forma a 

garantir a habitabilidade familiar e comunitária, a geração de renda e a gestão 

participativa. Tem ainda como campo de atuação a introdução de processos e 

conhecimentos à comunidade beneficiada com as ações sociais dos programas 

implementados pelo poder público estadual.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus 

Anexos e pelo Regimento Interno da AGEHAB que trata do Quadro Transitório. Será 

disponibilizado no site da AGEHAB – www.agehab.go.gov.br , publicado no Diário Oficial 

do Estado e em jornal local de grande circulação.  

 

http://www.agehab.go.gov.br/
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1.1. O referido Edital prevê a contratação de 40 (quarenta) Reeditores Sociais para 

contratação de acordo com a necessidade da empresa, sendo que os selecionados para o 

cadastro de reserva técnica terão mera expectativa de direito. 

 

1.2. O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Simplificado deverá 

comparecer na data, local e horários abaixo especificados, para entregar a documentação 

descrita, ter concluído ensino médio, disponibilidade para viagens e comprovar 

experiência em mobilização e comunicação comunitária. 

 

1.3. Apresentar Declaração de não ter sido contratado pela AGEHAB a menos de 06 (seis) 

meses, nos termos do art. 452 da CLT (anexo III). 

 

1.4. Não será exigida experiência profissional do candidato para participar deste Processo 

Seletivo Simplificado, conforme art. 442-A, da CLT, porém a experiência profissional será 

um dos critérios para pontuação e classificação dos candidatos, conforme o item 7 deste 

Edital. 

 

1.5. As atividades vinculadas à execução das ações a serem desenvolvidas pelo Reeditor 

Social serão inerentes à implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, e 

conforme orientação do Ministério das Cidades, torna-se processo necessário em todos os 

Programas de Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, e consequentemente em 

todas as intervenções físicas geridas pela Agência Goiana de Habitação - AGEHAB.  

 

1.6. A realização do PTTS favorece a correta apropriação e uso dos 

imóveis/sistemas/melhorias implantados, promove a mobilização e a participação social 

por meio de atividades de caráter sócio educativo, da instituição e/ou fortalecimento de 

bases associativas, de ações direcionadas à geração de trabalho e renda e de educação 

sanitária, ambiental e patrimonial. 

 

1.7. Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as normas e condições contidas 

neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento. 
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2. DAS FUNÇÕES: 

 

O candidato deverá desenvolver a comunicação popular de forma a estimular 

e sensibilizar as lideranças comunitárias e a população beneficiária a participar do 

planejamento e da intervenção nos empreendimentos construídos pela AGEHAB e/ou 

objeto de regularização fundiária realizado pela empresa.  

 

3. DOS LOCAIS/EMPREENDIMENTOS: 

 

A contratação do Reeditor Social tem como objetivo atender às necessidades 

e frentes de atuação da AGEHAB – Agência Goiana de Habitação, no desempenho de suas 

atribuições legais, podendo ser executadas em qualquer um dos 246 (duzentos e quarenta 

e seis) municípios do Estado de Goiás, distribuídos de acordo com as 10 (dez) Regiões de 

Planejamento do Estado de Goiás. 

 

4. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

4.1. INSCRIÇÕES: As inscrições serão abertas a partir do dia 03 de outubro de 2013 e 

encerradas no dia 15 de outubro de 2013. 

 

4.2. LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Na Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, com a Gerência 

de Gestão de Pessoas, situada à Rua 18-A esq. com Av. República do Líbano, nº 541, Setor 

Aeroporto, Goiânia-GO, no horário de 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. 

 

4.3. PROVAS: A prova de múltipla escolha será no dia 22 de outubro de 2013, com início 

às 09:00h e término às 12:00h, em local a ser definido e divulgado posteriormente, no 

sítio eletrônico da AGEHAB – www.agehab.go.gov.br , até o dia 16 de outubro de 2013. 

 

4.4. RESULTADOS:  

http://www.agehab.go.gov.br/
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4.4.1. RESULTADO DA 1ª ETAPA: A divulgação do resultado da Prova de múltipla escolha 

será publicado no dia 30 de outubro de 2013 no site oficial da AGEHAB – 

www.agehab.go.gov.br. 

 

4.4.2. RESULTADO DA 2ª ETAPA: A divulgação do resultado da comprovação da 

experiência profissional será publicado no dia 12 de novembro de 2013 no site oficial da 

AGEHAB – www.agehab.go.gov.br. 

 

4.4.3. RESULTADO FINAL: A divulgação do resultado final será publicado no Diário Oficial 

do Estado de Goiás no dia 29 de novembro de 2013 e disponibilizado no site oficial da 

AGEHAB – www.agehab.go.gov.br. 

 

4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, munido de 

caneta esferográfica ponta grossa de tinta cor preta ou azul, de corpo transparente, do 

documento de confirmação de inscrição e do documento oficial original de identidade.  

 

4.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

provas, por motivo de perda, roubo ou furto, documento de identificação emitido pelo 

órgão estadual responsável, deverá apresentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial (cópia e original), expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias 

anteriores a aplicação das provas, sendo, em tal situação, submetido à identificação 

especial, que compreenderá coleta de dados e de assinatura em formulário próprio. 

 

4.7. A identificação especial prevista no subitem 4.6. será exigida também quando o 

documento de identificação suscitar dúvidas relativas à fisionomia, à assinatura ou 

impressão digital do portador.  

 

4.8. Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida neste Edital por motivo 

de perda, extravio e outras situações não contempladas no item 4.6. não poderão fazer as 

provas, sendo eliminados do concurso.  

 

http://www.agehab.go.gov.br/
http://www.agehab.go.gov.br/
http://www.agehab.go.gov.br/
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4.9. Não será permitido ingresso de candidatos no local de realização das provas após o 

horário fixado neste Edital.  

 

4.10. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os 

candidatos, utilização de máquina calculadora ou similar, livros, anotações, impressos ou 

qualquer outro material de consulta, óculos escuros, itens de chapelaria, bem como 

aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, 

mp3/4 players etc., ou quaisquer aparelhos que permitam transmissão e recepção de 

dados. 

 

4.11. Não será permitido, ainda, o uso de borrachas, canetas fabricadas em material não 

transparente, lapiseiras, lápis, apontador, régua e folha de rascunho própria. 

 

4.12. Não será permitida, no dia da realização das provas, a entrada de candidato 

portando armas. 

 

4.13. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento implicará na 

eliminação automática do candidato. 

 

4.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 

afastamento do candidato da sala de prova por qualquer motivo. 

 

4.15. No intuito de atender solicitação dos candidatos, não serão aplicadas provas, em 

hipótese alguma, em local, data ou horário diferente do estabelecido neste Edital. 

 

4.16. Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato 

que, durante a realização das provas: 

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução das provas; 

b) faltar com a devida cortesia com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, autoridade presente ou 

candidato; 

c) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem acompanhamento de fiscal; 
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d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas ou Caderno de 

Questões;  

e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

f) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros; 

g) copiar em papel ou qualquer outro material o gabarito da prova, senão no próprio 

Caderno de Questões, que o candidato poderá levar consigo após o horário permitido; 

h) tiver seu aparelho de telefonia celular emitido sons de toque ou vibrar; 

i) ao se dirigir aos banheiros, mesmo que acompanhado por fiscal e dentro do horário 

permitido, deixar cair ou levar consigo papel ou outro material ou equipamento, 

eletrônico ou não, capaz de transmitir ou receber mensagens; 

j) for encontrado portando ou fazendo uso no momento de realização das provas de 

qualquer um dos materiais ou aparelhos eletrônicos previstos no subitem 4.10. deste 

Edital; 

k) se retirar da sala de aplicação das provas levando o Caderno de Questões antes de 

transcorridos o tempo mínimo regulamentar previsto neste Edital; 

l) não entregar o material de provas ao término do tempo estabelecido para sua 

realização; 

m) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, 

nas normas e complementações deste Edital;  

n) recusar a se submeter aos procedimentos de segurança aplicados durante o Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

4.17. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado aos procedimentos 

de segurança e à transcrição dos itens escolhidos para a Folha de Respostas. 

 

4.18. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido no 

momento da prova. Deve ser verificada a compatibilidade do Caderno de Questões com o 

emprego público definido neste Edital, falhas de impressão e dados pessoais impressos 

em todos os documentos recebidos.  
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4.19. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no Caderno de Questões, o 

candidato deve solicitar sua imediata substituição, sendo de sua inteira responsabilidade 

prejuízos decorrentes da não solicitação. 

 

4.20. Após a realização das provas, caso seja constatado, por meio eletrônico, estatístico, 

visual ou grafológico, que o candidato utilizou processo ilícito para facilitar sua aprovação, 

suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo 

Simplificado.  

 

5. DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA: 

 

5.1. A Prova de Múltipla Escolha terá caráter eliminatório e classificatório e suas questões 

versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo I (Conteúdo 

Programático das Provas de Conhecimento) deste Edital. 

 

5.2. Os pontos correspondentes às questões que forem consideradas nulas, de uma 

determinada prova, serão atribuídos a todos os candidatos que a ela se submeteram. 

 

5.3. Serão consideradas marcações incorretas, sendo atribuída pontuação zero, as que 

estiverem em desacordo com as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Questões 

e na Folha de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada, marcação 

emendada e campo de marcação não preenchido integralmente ou não preenchido. 

 

5.4. É de responsabilidade do candidato destacar sua identificação da Folha de Resposta. 

 

5.5. A Prova de Múltipla Escolha será composta de 30 questões, com 05 (cinco) opções de 

resposta cada uma, sendo apenas uma opção correta. 
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6. DA INSCRIÇÃO: 

 

6.1. Para a efetivação da inscrição não será cobrado nenhum valor ou taxa para o 

candidato, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos no ato da 

inscrição: 

a) Carteira profissional (com cópia das páginas de identificação do trabalhador e de 

registro de contrato de trabalho); 

b) Carteira de identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

d) Número do PIS/PASEP; 

e) Título de eleitor; 

f) Foto ¾; 

g) Comprovante de endereço. 

 

6.2. O candidato que fizer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo tendo sido aprovado, no caso de o fato 

ser constatado posteriormente à realização do Processo Seletivo Simplificado.  

 

7. DAS PROVAS: 

 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado seguindo as normas previstas na 

legislação federal e estadual correlata e nas cláusulas deste Edital, sendo desenvolvido em 

três etapas:  

 

a) prova teórica de múltipla escolha;  

b) análise da capacidade profissional do candidato com anotação na Carteira Profissional 

e/ou declaração de trabalhos realizados atestada por profissionais e/ou instituições 

habilitadas/afins;  

c) entrevista pessoal.  

 

7.2. Critérios utilizados para pontuação e classificação dos candidatos: 
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QUADRO 01 

 

CATEGORIA PONTUAÇÃO 

1. PROVA TEÓRICA DE MÚLTIPLA ESCOLHA  30 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E/OU DECLARAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA 

ÁREA 

- Pontuação Máxima: 30 pontos (02 pontos a cada 06 meses) 

30 

3. ENTREVISTA 

- A ser realizada pela Diretoria da AGEHAB responsável pela área. Será norteada pelas 

experiências apresentadas de cada candidato 

Caráter 

Eliminatório 

PONTUAÇÃO TOTAL  60 

 

 

7.3. Prova Teórica de Múltipla Escolha: número de questões e total de pontos: 

 

QUADRO 02 

 

CARGO DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 

VALOR DA 

PROVA 

REEDITOR 

SOCIAL 

Português 10 

1,0 30 

Matemática 05 

Informática 05 

Específica 10 
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7.4. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que obtiver 

aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da Prova de 

múltipla escolha. 

 

7.5. Do dia 04 a 06 de novembro de 2013, o candidato deverá apresentar envelope 

lacrado e devidamente identificado (nome completo, CPF e endereçamento à Comissão 

de Seleção da AGEHAB), em que constem os documentos necessários à comprovação de 

sua capacidade profissional para desempenhar atividades correlatas à área de atuação de 

Reeditor Social, e que deverá ser entregue na Gerência de Gestão de Pessoas. 

 

7.5.1. Os documentos consistirão em fotocópias, autenticadas em cartório, das anotações 

constantes da Carteira Profissional do candidato e/ou declaração de trabalhos realizados 

atestada por profissionais e/ou instituições habilitadas/afins.  

 

7.5.2. O candidato é responsável por todas as informações prestadas durante o Processo 

Seletivo Simplificado e a constatação, em qualquer fase do Processo ou mesmo na 

vigência do contrato, de irregularidades nas informações ou na documentação, implicará 

na exclusão do candidato e aplicação de penalidades cabíveis.  

 

7.5.3. Não serão consideradas frações de ano ou tempo arredondado para pontuação das 

experiências informadas no Processo Seletivo Simplificado.  

 

7.6. Para os candidatos classificados na prova objetiva, serão analisados os documentos 

apresentados no Quadro 2 deste Edital, experiência profissional, que terão somados seus 

pontos para classificação final. 

 

7.7. Na data e horário designados para a realização da entrevista pessoal, o candidato 

deverá comparecer, munido de documento original de identidade ou outro documento 

oficial que contenha foto, no Auditório da AGEHAB, situado na Rua 18-A esq. com Av. 

República do Líbano, nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia/GO. 
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7.7.1 A entrevista pessoal será realizada por servidor designado pela Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional e de Cooperação Técnica da AGEHAB e terá apenas caráter 

eliminatório.  

 

7.7.2. A entrevista tem por objetivo avaliar o candidato, segundo os seguintes critérios:  

a) conhecimento prático a respeito das atividades a serem desenvolvidas por Reeditor 

Social;  

b) capacidade de aprofundamento e discussão a respeito dos problemas teóricos 

apresentados relativos ao campo de atuação de Reeditor Social.  

 

7.7.3. O servidor designado para a realização da entrevista pessoal deverá, de forma 

individualizada, reduzir a termo os aspectos principais da avaliação e apresentar a 

conclusão final quanto à aptidão do candidato em desempenhar a função.  

 

7.8. O não comparecimento do candidato no local, data e horários designados para a 

realização da entrevista pessoal implicará, automaticamente, na sua eliminação. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO: 

 

8.1. A nota final para classificação do candidato será a soma aritmética, dos itens:  

a) Prova teórica; 

b) Experiência profissional e/ou Declaração de trabalhos realizados atestada por 

profissionais e/ou instituições habilitadas/afins; 

c) Entrevista: Caráter eliminatório. Todos os candidatos classificados na 1ª etapa – Prova 

de múltipla escolha. 

 

8.2. Na hipótese de empate de nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato 

que: 

a) Tiver maior idade; 

b) Maior nota em experiência comprovada; 

c) Maior nota na prova teórica. 
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9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

 

9.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 30 minutos, munido de comprovante de inscrição e documento original de 

identidade. Não serão aceitos protocolos nem cópias de documentos, ainda que 

autenticados. 

 

10. DOS RECURSOS: 

 

10.1. Os recursos deverão ser interpostos no primeiro dia útil subsequente ao dia da 

divulgação dos resultados, pessoalmente ou por terceiros mediante procuração específica 

para este fim, não se admitindo recursos postados via Correio. 

 

10.2. Os recursos devidamente preenchidos deverão ser entregues no mesmo endereço 

utilizado para realização da inscrição. 

 

10.3. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo ou que 

apresentar erros ou informações incompletas no seu preenchimento. 

 

10.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo à função ora concorrida. 

 

11. DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 

 

11.1. Nos termos da Lei Federal nº 8.213 de 24 julho de 1991, regulamentado pelo 

Decreto Federal, e suas alterações, 10% (dez por cento) das vagas são destinadas aos 

candidatos portadores de deficiência, que deverá ser avaliada por Serviço de Medicina do 

Trabalho, da função destinada neste edital, desconsideradas as frações inferiores a 0,5 

(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor. 

 

11.2. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Processo Seletivo Simplificado 

em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, 

avaliação, duração, data, horário e local da realização das provas. 
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11.3 O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a 

realização da prova, deverá fazê-lo no ato da inscrição, garantindo assim, o preparo das 

condições adequadas para sua participação no Processo Seletivo. 

 

11.4. As pessoas portadoras de deficiência deverão estar habilitadas nas provas, sendo 

que sua contratação obedecerá à ordem de classificação. 

 

11.5. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em duas 

listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos 

portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 

11.6. O candidato portador de deficiência deverá ainda declarar, no ato da inscrição, a 

deficiência de que é portador, assumindo o compromisso de se submeter a exame médico 

oficial específico, se aprovado e convocado. 

 

11.7. No que diz respeito à deficiência visual e auditiva, não serão consideradas 

deficiências os distúrbios passíveis de correção. 

 

12. DAS ATRIBUIÇÕES E VAGAS: 

 

QUADRO 3 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

FUNÇÃO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

DAS ATIVIDADES 

PRÉ-REQUISITOS 

 
SALÁRIO 

Vagas 
Cadastro 

De Reserva 

Reserva 

Portador De 

Deficiência 

40 20 04 
REEDITOR 

SOCIAL 

Desenvolver a 
comunicação popular 
de forma a estimular e 
sensibilizar as 
lideranças comunitárias 
e população 
beneficiária a participar 
do planejamento e da 

Concluído o 
ensino médio e 
disponibilidade 
para viagens 

R$ 1.500,00 
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13. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

 

13.1. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado serão 

contratados por prazo determinado, sob o regime da CLT, inclusive quanto ao contrato de 

experiência. 

 

14. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 

 

14.1. O Núcleo de Recursos Humanos da AGEHAB convocará os candidatos selecionados, 

de acordo com a ordem classificatória e a necessidade da AGEHAB, a partir da 

homologação do resultado final, que será publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, 

no site www.agehab.go.gov.br, e no mural da AGEHAB, obedecendo o quantitativo de 

vagas, conforme Edital de Convocação, que designará data e horário para 

comparecimento. 

 

14.2. Fará parte da Comissão Organizadora deste Processo Seletivo Simplificado membros 

da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica (DICOOPTEC), 

Diretoria Administrativa (DIRAD), Assessoria Jurídica (ASJUR) e Diretoria Financeira (DIF). 

 

14.3. O contrato terá duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo 

com a necessidade da AGEHAB. 

 

14.4. Para assinatura do contrato de trabalho, o candidato deverá apresentar as seguintes 

condições: 

intervenção nos  

empreendimentos 
construídos pela 
AGEHAB e/ou objeto de 
regularização fundiária 
realizados pela 
empresa. 

http://www.agehab.go.gov.br/
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a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado; 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

d) Ter apresentado a documentação citada neste Edital em “DA INSCRIÇÃO”; 

e) Possuir disponibilidade de 40 horas (quarenta) semanais, e apresentar o  

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 

f) Certificado de Reservista ou dispensa (para sexo masculino); 

g) Cumprir na íntegra, as determinações deste Edital. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da 

respectiva Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

15.2. O candidato não poderá acrescentar alterar, substituir ou incluir qualquer 

informação exigida na ficha de inscrição após o encerramento da inscrição. A inscrição 

poderá ser feita pelo candidato ou por seu procurador legalmente constituído. Não haverá 

inscrição fora da data prevista neste edital. 

 

15.3. O processo seletivo terá validade de 01 (hum) ano contado a partir da data de 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde 

que seja verificada a necessidade pela AGEHAB. 

 

15.4. Para o candidato que por incompatibilidade de horário ou qualquer outro motivo 

não assumir a vaga oferecida no prazo estabelecido na convocação, será eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

15.5. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão chamados para o desempenho 

de suas atribuições de acordo com a ordem de classificação e necessidade da Agência.  
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15.6. Após o prazo de entrega dos documentos, o candidato que não comparecer dará 

direito à AGEHAB de convocar o próximo candidato. Não poderão participar do Processo 

Seletivo candidatos não habilitados para a função. 

 

15.7. Os candidatos selecionados quando convocados, serão submetidos a exames 

médicos e só poderão ser contratados aqueles que forem julgados aptos física e 

mentalmente para o exercício da função. 

 

15.8. O candidato que vier a ser contratado celebrará Contrato por prazo determinado 

regido pelas normas do Direito Administrativo e aplicando-se as normas contidas na CLT – 

Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

16.1. Fica o candidato responsável por acompanhar as convocações publicadas no site da 

AGEHAB – www.agehab.go.gov.br . 

 

16.2. Os candidatos aprovados e classificados serão convocados por meio do Diário Oficial 

do Estado de Goiás, disponibilizado no site da AGEHAB e iniciarão as atividades de 

trabalho, imediatamente após assinatura do contrato de trabalho. 

 

16.3. O candidato que, no ato da convocação, não apresentar toda documentação 

solicitada, será automaticamente eliminado do presente Processo Seletivo Simplificado. 

 

16.4. Faz parte deste Edital, o Anexo I – Conteúdo Programático, Anexo II - Modelo de 

Requerimento de Inscrição e Anexo III – Declaração de não ter sido contratado pela 

AGEHAB a menos de 06 (seis) meses. 

 

16.5. A aprovação do candidato neste processo seletivo não implicará na obrigatoriedade 

da sua contratação, cabendo à AGEHAB o direito de aproveitar os candidatos, na estrita 

observância da ordem classificatória e sua convocação será de acordo com as 

necessidades da Agência. 

http://www.agehab.go.gov.br/
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16.5. Será constituída no âmbito da AGEHAB uma Comissão que elaborará e aplicará as 

provas. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 23 de setembro de 2013. 

 

 

 

Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho 

Presidente 

 

 

 

Luciano Alves Pereira 

Diretor de Cooperação Técnica e Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

Fernando Jorge de Oliveira 

Diretor Administrativo 

 

 

 

André Tavares Sanábio 

Diretor Financeiro 

 

 

 

Hélio José da Silva Filho 

Diretor Técnico 
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ANEXO I 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Compreensão e Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação gráfica (crase) e uso dos 
porquês; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; 
Classes de Palavras; Período simples e composto; Pontuação; Concordância Nominal e 
Verbal; Colocação dos pronomes átonos.  
 
2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  
 
Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e organização em agrupamentos. 
Sistema de numeração decimal, operações fundamentais. Análise, interpretação e 
resolução de situações, problemas a partir dos diversos significados das operações. 
Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas. 
Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na 
resolução de problemas do cotidiano. Números racionais: Operações, representações e 
exploração dos diferentes significados dos racionais em situações problemas. Sistema 
monetário brasileiro. Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; 
juros compostos. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 
e gráficos. Média, moda e mediana.  
 
3. INFORMÁTICA  
 
Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas.  
 
4. ESPECÍFICA  
 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, socioeconomia, 
transporte, meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento sustentável;  
Conhecimentos/experiência em elaboração de projetos sociais, acompanhamento social 
de beneficiários de programas habitacionais de interesse social, articulação intersetorial e 
parcerias; identificação de perfil socioeconômico; definição de temas para palestras, 
oficinas e cursos profissionalizantes para beneficiários; mobilização; Projeto Técnico de 
Trabalho Social - PTTS. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

DE REEDITOR SOCIAL 

EDITAL Nº 003/2013 

 

 

 

 

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, por intermédio de seu Presidente, no 
uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso 
IX, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e no artigo 98 do Regimento 
Interno desta Empresa, torna pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado, com a 
finalidade de promover a contratação, por prazo determinado, de Reeditor Social, para o 
quadro TRANSITÓRIO, cujas regras estão estabelecidas no Edital nº. 003/2013, 
disponibilizado no site www.agehab.go.gov.br. As inscrições serão realizadas a partir de 03 
de outubro de 2013 e encerrarão no dia 15 de outubro do mesmo ano. Local das 
inscrições: Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, na Gerência de Gestão de 
Pessoas, situada na Rua 18 A, esq. Com a República do Líbano, St. Aeroporto, Goiânia – 
GO, horário das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00 h, conforme documentação exigida 
no Edital. A prova de múltipla escolha será realizada no dia 22 de outubro de 2013, em 
local a ser definido e divulgado posteriormente no site www. agehab.go.gov.br, tendo 
início às 09:00 e término às 12:00 h. O Resultado Final será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Goiás e disponibilizado no site www.agehab.go.gov.br,   até o dia 29 de 
novembro de 2013.  Os interessados poderão no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 
14:00 h às 18:00 h, nos dias de expediente, obter demais informações, na sede da 
AGEHAB ou através dos telefones (**62) 3096-5048/5049. 
 
 

Goiânia – Go, 23 de setembro de 2013. 
 
 
 
 

Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho 
Presidente 

 

 

http://www.agehab.go.gov.br/
http://www.agehab.go.gov.br/

