
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 

CONVOCAÇÃO 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PARA O 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, 
PARA O ANO DE 2021. 

 

Convocação para as Provas Escritas   
1. Convocamos os candidatos com inscrições homologadas a comparecerem em 11/04/2021, domingo, 

na Superintendência da Escola de Governo do Estado de Goiás, situada na Rua C-135, Quadra 291, 

Lote 3, Jardim América, Goiânia-GO, para a realização das provas conforme previsto no item 4.2.1. 

2. O portão será aberto às 7h30 e as provas serão das 8h30 às 12h30. 

3. O candidato deve estar munido de documento oficial de identidade que tenha fotografia e caneta 

esferográfica (item 9.4 do edital). Conforme item 4.2.1.4, as provas escritas deverão ser feitas pelo/a  

próprio/a candidato/a, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 

salvo em caso de candidato/a que tenha solicitado condição especial, em função de deficiência que lhe 

impossibilite a redação. A prova é sem consulta.  
4. O candidato deverá utilizar máscara facial cobrindo nariz e boca nas dependências do local por todo 

momento, sendo admitida sua retirada apenas para ingestão de água ou suco. É recomendado levar  

mais de uma máscara caso haja necessidade de troca.  
5. O candidato deve levar sua garrafa transparente de água/suco pois não será permitido o uso dos 

 bebedouros da Escola e tampouco o consumo de lanches durante a prova. 

6. O candidato deverá permanecer distante pelo menos 1,5 m das demais pessoas, sendo vedado 

qualquer tipo de aglomeração.  
7. Em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, os candidatos serão submetidos à verificação da 

temperatura corporal, não sendo admitida a entrada e permanência de candidatos com temperatura 

igual ou superior a 37,5º C. Neste caso, o candidato estará automaticamente eliminado do certame.  
8. Não será admitida a permanência de candidatos com sintomas respiratórios como tosse, dor de 

garganta ou falta de ar, com ou sem febre.  
9. Os candidatos em quarentena devido a Covid-19 estão proibidos de participar da prova. 
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