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SOBRE O PORTAL DE SLEÇÃO

O Portal  de  Seleção é  um sistema criado para  realizar  o  cadastro  e  a  inscrição  de  candidatos

interessados  em  participar  dos  Processos  Seletivos  Simplificados  e/ou  Seleções  Internas

promovidas pelo Governo do Estado de Goiás para os órgãos e entidades do Poder Executivo, nos

termos  da  Lei  nº  20.491/2019,  art.  18,  IX  (estabelece  a  organização  administrativa  do  Poder

Executivo e dá outras providências).

Os Processos Seletivos e as Seleções Internas são realizadas pela Secretaria da Administração, por

intermédio da Superintendência da Escola de Governo e Gerência de Recrutamento e Seleção.

O Processo Seletivo ocorre para contratação de profissionais que atuarão pelo período máximo de

3 (três) anos, com possibilidade de ser prorrogado até o prazo total de 5 (cinco) anos, para atender

a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei nº 20.918/2020, que

trata das contratações temporárias no âmbito do estado de Goiás.

A  Seleção  Interna,  por  sua  vez,  é  uma  modalidade  de  processo  que  objetiva  selecionar

exclusivamente servidores públicos estaduais para ocupar cargos em comissão ou receber funções

gratificadas oferecidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do estado de Goiás.

Ainda, a Seleção Interna ocorre para realizar a promoção de servidores em cargos de carreiras

específicas, tendo o mérito como princípio norteador.

No Portal de Seleção o candidato realizará seu cadastro, inscrição, poderá interpor recursos e terá

acesso  às  publicações  dos  editais  de  abertura  e  convocações  para  etapas  como  entrevistas  e

avaliações  diversas,  além de  ter  acesso  a  resultados  preliminares  e  definitivos  das  etapas  dos

processos de seleção, atas de decisão de recursos, comunicados dos certames e de visualizar o

histórico dos processos seletivos e seleções internas realizados pela Secretaria da Administração.

OBJETIVO

Este  manual  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  auxiliar  no  cadastro,  inscrição,  interposição  de

recursos e navegação pelo candidato no Portal de Seleção.
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1) Orientações para realização de cadastro

a) Na tela inicial do Portal de Seleção, clique na opção “Cadastre-se”.

Em seguida, selecione a opção “Não possui cadastro CLIQUE AQUI e cadastre-se” indicada pela seta

na tela abaixo:

b) Na tela de cadastro inicial deverão ser preenchidos os dados pessoais do candidato, como nome,

número  do  CPF,  RG,  endereço,  entre  outros  e  anexados  (upload)  os  documentos  solicitados

(RG/CPF).

Para fazer o upload do documento, clique na opção “Browse” e selecione o arquivo desejado. 

ATENÇÃO: O Sistema somente fará o “upload” dos documentos que obedecerem aos seguintes

critérios: extensão JPEG / JPG / PNG ou PDF, com o tamanho máximo de 2MB.
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Preencha todos os dados pessoais  e  ao final,  defina e confirme a sua senha.  Clique no botão
“Salvar”. 

c)Após preencher os dados gerais, o candidato deverá inserir a sua formação acadêmica (Ensino
fundamental, médio, superior e pós-graduação, se houver), assim como os cursos complementares
e experiências profissionais. 

ATENÇÃO: Caso  o  Processo  Seletivo  não  avalie  e  pontue  cursos  complementares,  experiência
profissional e/ou formação acadêmica, estas informações NÃO deverão ser preenchidas. 

 

d) Para preencher os dados da Formação Acadêmica, Cursos Complementares e/ou Experiências

Profissionais, selecione a opção desejada e clique em “Adicionar Curso/Formação/Experiência”.
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e)  Preencha  todos  os  dados  conforme  consta  nos  documentos  e  ao  final  faça  o  upload  do

comprovante respeitando a extensão e o tamanho aceitos pelo sistema. Clique na opção “Salvar”

para registrar o cadastro realizado. 
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Realize  o  mesmo  procedimento  para  o  cadastro  dos  cursos  complementares  e  experiências
profissionais.
 

ATENÇÃO:  Clique  no  botão para alterar o cadastro já realizado e no botão
para excluí-lo. 

ATENÇÃO: O Sistema não concluirá o procedimento sem o upload de todos os comprovantes dos
cursos complementares, formação acadêmica e experiências profissionais cadastrados. 
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f)  Finalizado o cadastro é  o  momento de fazer  a  inscrição.  Para isso,
clique na opção “Certames com inscrições abertas” localizado no canto
superior esquerdo da tela de cadastro.

2) Orientações para realização de inscrições – Certames com Análise Curricular:

a) Na tela do certame com inscrições abertas, clique em “Fazer Inscrição”.

b) No ambiente de inscrição o candidato visualizará informações importantes sobre o cargo/função
ao qual concorrerá, tais como atribuições, requisitos, carga horária e remuneração. 
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Selecione o cargo/função desejado e logo em seguida a região ou cidade a qual o cargo/função é
vinculado. 

Após este procedimento, o Sistema disponibilizará a pontuação obtida na Análise Curricular, tendo
por base os dados cadastrados pelo candidato.
Caso o candidato  deseje  alterar  o  cadastro dos  cursos,  formação acadêmica  e/ou experiências
profissionais, antes da conclusão da inscrição, basta clicar na opção “Clique aqui”, indicado pela
seta demonstrada na figura abaixo: 
 

O Sistema retornará para a tela de cadastro e o candidato poderá fazer as alterações necessárias.

Alterado o cadastro, para retornar à tela de inscrição clique na opção “inscrever” indicada pela seta
abaixo.
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ATENÇÃO: Após a conclusão da inscrição caso o candidato promova alterações em seu cadastro, a
pontuação inicial será alterada automaticamente. Isso ocorrerá enquanto as inscrições estiverem
abertas. Encerrado o período de inscrição, a pontuação não será mais alterada. 

Para finalizar a inscrição basta selecionar a opção de que está ciente de todas as regras do Edital e
clicar em “finalizar inscrição”.

ATENÇÃO: O candidato que desejar concorrer vaga reservada a pessoa com deficiência deverá fazer
esta  opção  no  momento  da  inscrição,  além  de  preencher  os  dados  solicitados  e  anexar
documentação comprobatória de sua condição.

3) Orientações para acesso aos dados cadastrais:
 
a) Para acessar o cadastro basta clicar na opção “Acesso Candidato”, digitando o número de seu CPF
e senha. 
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b) Na tela seguinte, denominada “Painel do Candidato”, encontra-se a relação com o histórico de

todos os certames para os quais o candidato já se inscreveu. No painel do candidato é possível

também visualizar publicações do Certame, além das informações relacionadas a sua inscrição.

Clicando no local  indicado pela apresentada na imagem abaixo o candidato terá acesso a seu

cadastro  geral,  ao  painel  do  candidato,  poderá  alterar  a  senha cadastrada e  sair  do Portal  de

Seleção.

4) Orientações para recuperação de senha ou e-mail:

Esqueceu a senha?

Basta clicar na opção “Esqueci minha senha”, que esta será enviada para o e-mail cadastrado. 
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Caso o e-mail cadastrado não esteja válido e o candidato necessite alterá-lo, deverá selecionar a

opção:  “Esqueceu  o  e-mail  cadastrado,  clique  aqui  e  recupere  o  seu  acesso”.  Neste  caso  o

candidato deverá inserir informações do cadastro para conseguir alterar o e-mail.

5) Orientações para interposição de recurso

Poderá interpor recurso o candidato cuja inscrição ou qualquer pedido tenha sido INDEFERIDO,

aquele considerado INAPTO na Avaliação pela Equipe Multiprofissional  (para candidatos que se

declararam pessoa com deficiência), assim como, o candidato cuja nota da análise curricular tenha

sido alterada.  Contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, o Resultado Preliminar da Prova

Objetiva,  o  Resultado Preliminar  das  Entrevistas,  o  Resultado Preliminar  da  Prova Didática e  o

Resultado Preliminar  do Certame qualquer  candidato participante da etapa (não eliminado em

etapa anterior) poderá interpor recurso. 

Para  interpor  recurso,  em qualquer  fase  do certame,  o  candidato deverá acessar  o  “Painel  do

Candidato” e selecionar a opção de recurso que estará visível na respectiva inscrição. 

Para apresentação do recurso o candidato deverá fundamentar e argumentar com precisão lógica,

consistente  e  concisa,  instruindo o  recurso  com  a  indicação  precisa  daquilo  em que  se  julgar

prejudicado.
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