
 

 

 

 

EDITAL CREF14/GO-TO Nº 001/2020 DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ESTÁGIO NO CONSELHO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO 

 

 

ERRATA DO EDITAL CREF14/GO-TO Nº001/2020 DE SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA ESTÁGIO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª 

REGIÃO  

 
  

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO GO/TO, por meio de seu  

PRESIDENTE, torna público a ERRATA DO EDITAL CREF14/GO-TO Nº001/2020 DE SELEÇÃO 

PÚBLICA DE ESTÁGIO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO 

 

CONSIDERANDO a abstenção de 99% dos candidatos no certame, tendo comparecido apenas 

1 (um) candidato, o que torna inexistente a concorrência, o presidente do CREF 14 GO/TO 

decide fixar nova data para a realização da prova de estágio e acrescentar mais uma vaga para 

estágio no curso de direito, ressaltando que com a nova data os candidatos serão convocados 

via email e/ou telefone, inclusive o candidato que já se submeteu a prova no dia 06/02/2020 

deverá se submeter a nova prova. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO – CREF14/GO-

TO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso X do artigo 40, do 

Estatuto do CREF14/GO-TO; considerando decisão da Diretoria e, considerando ainda, o que 

dispõe a Lei N.º 11.788/2008; torna pública a abertura da Seleção Pública para Estágio no 

âmbito do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região, a ser realizada através do IEL 

destinado ao preenchimento imediato de 02 (duas) vagas, sendo 01 (uma) vaga para estagiário 

do curso de Administração de Empresas e 01 (uma) vaga para estagiário do curso de Direito, 

ambas com lotação na sede do CREF14 GO/TO na cidade de Goiânia – GO, com bolsa auxílio de 

R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), auxílio transporte de R$ 155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais) e carga horária de 6h (seis horas) diárias de segunda-feira a sexta-

feira, totalizando 30h (trinta horas) semanais.  

 

LEIA-SE: 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO – CREF14/GO-

TO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso X do artigo 40, do 

Estatuto do CREF14/GO-TO; considerando decisão da Diretoria e, considerando ainda, o que 

dispõe a Lei N.º 11.788/2008; torna pública a abertura da Seleção Pública para Estágio no 

âmbito do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região, a ser realizada através do IEL 

destinado ao preenchimento imediato de 03 (três) vagas, sendo 01 (uma) vaga para estagiário 

do curso de Administração de Empresas e 02 (duas) vagas para estagiário do curso de Direito, 

ambas com lotação na sede do CREF14 GO/TO na cidade de Goiânia – GO, com bolsa auxílio de  



 

 

 

R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), auxílio transporte de R$ 155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais) e carga horária de 6h (seis horas) diárias de segunda-feira a sexta-

feira, totalizando 30h (trinta horas) semanais.  

 

ONDE SE LÊ: 

 

DAS VAGAS 2. A Seleção Pública destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas no primeiro 

semestre de 2020 e cadastro reserva, sendo 01 (uma) vaga para estagiário do curso de 

Administração de Empresas e 01 (uma) vaga para estagiário do curso de Direito,  cujas 

atividades serão exercidas no âmbito interno do CREF14 GO/TO.  

LEIA-SE: 

DAS VAGAS 2. A Seleção Pública destina-se ao preenchimento de 03 (três) vagas no primeiro 

semestre de 2020 e cadastro reserva, sendo 01 (uma) vaga para estagiário do curso de 

Administração de Empresas e 02 (duas) vaga para estagiário do curso de Direito, cujas 

atividades serão exercidas no âmbito interno do CREF14 GO/TO.  

 

ONDE SE LÊ: 

DAS PROVAS 4. As provas serão realizadas em data e local, a serem divulgados posteriormente 

no site do CREF14 GO/TO e também do IEL. 

LEIA-SE:  

DAS PROVAS 4. As provas serão realizadas em data e local, a serem divulgados posteriormente 

no site do CREF14 GO/TO, e convocados via email e/ou telefone. 

 


