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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGR - EDITAL Nº 01/2021 – AGR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 - AGR

 

O Presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no
uso de suas atribuições legais, considerando o Resultado Final do Processo Sele�vo Simplificado – EDITAL Nº 01/2021
– AGR, divulgado e homologado no endereço eletrônico h�ps://www.agr.go.gov.br, e Diário Oficial de Goiás n°
23.722, de 21 de janeiro de 2022, CONVOCA os classificados no certame, conforme disposto no quadro Anexo I, no
período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022, para firmarem contrato por tempo determinado com este
Departamento.

A Etapa de contratação será realizada pela Gerência de Gestão ins�tucional da Agência Goiana de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR e os classificados deverão comparecer no dia e horário
agendados Sede da AGR, localizado na Av. Goiás, nº 305, Setor Central, CEP 74.005-010, Goiânia-GO, telefone: (62)
3226 6452, com data e horário es�pulados para cada candidato (a data de convocação poderá ser prorrogada
mediante jus�fica�va do candidato).

No dia e horário agendados o candidato deverá se apresentar à Gerência de Gestão ins�tucional
da AGR com a seguinte documentação original e cópias:

 

1. Documentos Pessoais

CPF, RG, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certidão de Nascimento/Casamento/Averbação de Divórcio, Certificado de
Reservista ou de dispensa de incorporação (candidatos com idade entre 21 e 45 anos), Certidão de Nascimento dos filhos,
Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço atualizado;

 

2. Comprovante de Conta Corrente junto à Caixa Econômica Federal

Para abertura de Conta Corrente na Caixa Econômica Federal, será exigido documento de identidade dentro do prazo de
validade, CPF, comprovante de endereço em nome do servidor contratado (cuja emissão não tenha extrapolado 60 dias).

 

3. Consulta Qualificação Cadastral - CQC - 

(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml). Deve ser impressa em papel
A4, devendo constar (o resultado da consulta) com o NOME, DATA DE NASCIMENTO, CPF e PISPASEP, com a
Mensagem “Os dados estão corretos”.

 

4. Certidão criminal estadual e federal

OBS 1: A certidão expedida pela Justiça Estadual pode ser emitida pelo site http://www.tjgo.jus.br, ou nas unidades de
atendimento da Justiça Estadual;

https://www.agr.go.gov.br/
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml)
http://www.tjgo.jus.br/


OBS 2: A certidão expedida pela Justiça Federal (Seção Judiciária de Goiás) pode ser emitida pelo
site http://www.trf1.jus.br, ou nas unidades de atendimento da Justiça Federal;

 

5. Certidão cível estadual e federal

OBS 1: A certidão expedida pela Justiça Estadual pode ser emitida pelo site http://www.tjgo.jus.br, ou nas unidades de
atendimento da Justiça Estadual;

OBS 2: A certidão expedida pela Justiça Federal (Seção Judiciária de Goiás) pode ser emitida pelo
site http://www.trf1.jus.br, ou nas unidades de atendimento da Justiça Federal;

 

6. Certidão de contas julgadas irregulares do Tribunal de Contas dos Munícipios

OBS: A certidão de Contas Julgadas Irregulares do Tribunal de Contas dos Munícipios, pode ser a emitida pelo
site http://www.tcm.go.gov.br; ou na unidade de atendimento do Tribunal de Contas dos Munícipios;

 

7. Certidão de contas julgadas irregulares do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

OBS: A certidão de Contas Julgadas Irregulares do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, pode ser emitida pelo
site http://www.tce.go.gov.br; ou na unidade de atendimento do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

 

8. Certidão de quitação eleitoral

OBS: A certidão de Quitação Eleitoral, pode ser a emitida pelo site http://www.trego.jus.br; ou nas unidades de
atendimento do Tribunal Regional Eleitoral.

 

9. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

OBS: A Comprovação da situação cadastral no CPF pode ser emitida pelo site http://www.receita.fazenda.gov.br ou nas
unidades de atendimento da Receita Federal.

 

10. Certidão negativa de débitos com a Secretaria de Estado da Economia

OBS: A certidão negativa de débitos com a Secretaria de Estado da Economia, pode ser emitida pelo
site http://www.economia.go.gov.br ou nas unidades de atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda.

 

11. Declaração de não acumulação de cargos

Cer�ficação de não ocupar outro cargo ou estar aposentado do serviço público, salvo o disposto na exceção do Art.
37, § 10 da Cons�tuição da República; não ser aposentado por invalidez; não ser servidor da  Administração Direta ou
Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, empregado ou servidor de suas subsidiárias e
controladas, ressalvadas as acumulações de cargos/empregos previstos na Cons�tuição Federal. Vide Modelo em
Anexo II.

 

12. Certificado de Formação/Diploma

 Cer�ficado de Formação do Ensino Médio, para as vagas de Atendente de Ouvidoria e Agente Administra�vo.

Cer�ficado de Formação para o Nível Técnico, para as vagas de Técnico em Edificações e Técnico em Tecnologia da
informação.

http://www.trf1.jus.br/
http://www.tjgo.jus.br/
http://www.trf1.jus.br/
http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.tce.go.gov.br/
http://www.trego.jus.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.economia.go.gov.br/


Cer�ficado de Formação para o Nível Superior, para as vagas de Administrador, Assessor Jurídico, Contador,
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Especialista em Regulação e Programador.

 

Demais documentos poderão ser exigidos posteriormente, caso seja julgado per�nente por esta
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos.

O classificado deverá firmar, no ato da contratação, Declaração de não vínculo e demais exigências
legais que se fizerem necessárias em formulário próprio desta Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos.

O classificado que possuir outro vínculo com órgãos públicos deverá apresentar Declaração, emi�da
pelo órgão de origem, do outro vínculo, contendo informações sobre o cargo, carga horária, turno (horário de entrada
e saída) e contracheque. Nestes casos antes da contratação, a AGR verificará a legalidade da acumulação nos termos
no XVI, art. 37 da Cons�tuição Federal.

 

 

MARCELO NUNES DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Regulador da AGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I





 

 

 

 

ANEXO II

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

 

 

 



O abaixo assinado ____________________________________________________, CPF
______________________ , de conformidade com legislação vigente, DECLARA que, não ocupa qualquer outro cargo,
função ou emprego público, e não possui qualquer �po de aposentadoria, na esfera dos Poderes Federal, Estadual ou
Municipal na Administração Direta e Indireta, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, Autárquica e
Fundacional e não gozou de licença ou disponibilidade em outro cargo ou emprego público.

 

 

Goiânia, _____/_____/_____

 

 

 

 

__________________________________________________________

Assinatura do Servidor Contratado

 

GOIANIA, 24 de janeiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, Presidente, em 25/01/2022, às
18:07, 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 000026911150 e o
código CRC E3E152CD.

 

GERÊNCIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL 
AVENIDA GOIÁS , ED. VISCONDE DE MAUÁ 305 - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010

- .
 

Referência: Processo nº 202200029000245 SEI 000026911150

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026911150&crc=E3E152CD

