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ESTADO DE GOIÁS
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

 
 
 

Edital

 
Torna pública seleção para o preenchimento de uma vaga na Seção de Escritório de Projetos, da
Divisão de Modernização e Planejamento da Gerência de Gestão Finanças, da Polícia Civil do
Estado de Goiás e dá outras providências.

 
O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no exercício da atribuição prevista no artigo 19, XI, da Lei

estadual nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, torna público este edital de seleção de profissionais para atuarem na Seção de
Escritório de Projetos (SEPROJ), da Divisão de Modernização e Planejamento, da Gerência de Gestão e Finanças da Polícia
Civil do Estado de Goiás e dá outras providências, resolve:

 
 
Art. 1º Selecionar servidor por processo meritocrático de habilidades e competência, composta das seguintes

fases:

1. Envio de currículos;
2. Análise e seleção dos currículos;
3. Entrevista;
4. Avaliação prática;
5. Seleção do profissional.

 
Art. 2º Poderá se inscrever para o processo seletivo qualquer policial civil em exercício na Polícia Civil do

estado de Goiás, lotado em unidades da capital ou do interior.
 
Art. 3º  A vaga será ofertada conforme disposições a seguir:
ÁREA DE ATUAÇÃO:

Gestão de Projetos;
Gestão de Convênios Federais e Transferências Voluntárias;
Compras Governamentais.

HABILIDADES:

Noções de Direito Administrativo;
Excel intermediário;
Elaboração de planilhas e relatórios;
SEI;
Utilização de Ferramentas digitais.

 
Art. 4º  Os currículos deverão ser enviados para o e-mail <negp.ggf@gmail.com> até o dia 30 de junho de

2022.
§ 1º  O candidato deverá encaminhar ao e-mail informado seu currículo, contendo no mínimo: dados pessoais,

cargo e respectiva lotação, data de início de exercício, experiência profissional, habilidades, telefone e e-mail de contato.
§ 2º  Os candidatos inscritos receberão um e-mail confirmando o recebimento, sendo que aqueles que tiverem

seu currículo selecionado serão convocados para entrevista a ser realizada na sala da Divisão de Modernização e Planejamento,
em data e horário que será definido e informado oportunamente.

§ 3º  Durante as entrevistas serão avaliados os conhecimentos do candidato quanto à área pela qual ele
concorre.
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§ 4º  O teste prático consiste na avaliação do candidato no que versa ao desempenho das funções inerentes às
atividades que serão desenvolvidas na SEPROJ.

 
Art. 5º  O resultado final da seleção será publicado na intranet da Polícia Civil e os procedimentos inerentes a

lotação do profissional selecionado será condicionado ao interesse da administração.
 
Art. 6º Determinar a remessa deste ato às Divisões deste Gabinete, ao Conselho Superior da Polícia Civil, à

Escola Superior da Polícia Civil, às Gerências desta Pasta, e à Superintendência de Polícia Judiciária, para ampla difusão.
 
Goiânia, 27 de junho de 2022.

 
ALEXANDRE PINTO LOURENÇO

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PINTO LOURENCO, Delegado (a) -Geral, em 27/06/2022, às
14:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000031284332 e o código CRC
2AB2CA3D.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL
Av. Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.535-010.

Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br
 

Referência: Processo nº 202200007047552 SEI 000031284332

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000031284332&crc=2AB2CA3D

