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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA EMBAIXADORES    

DA CIDADANIA 2021 
 

 
A Controladoria Geral do Estado de Goiás por meio da Superintendência de Controle Social e    
Ouvidoria e da Gerência de Controle Social, torna pública a retificação do Edital do Programa 
Embaixadores da Cidadania 2021, publicado no endereço eletrônico: 
www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br em 03 de maio de 2021, conforme a seguir: 
 
1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 3.1. – O subitem  passa a ter a seguinte redação: 3.1. O período 
de inscrição começa às 18:00 horas de 03 de maio de 2021 e termina às 23:59 horas de 16 de 
maio de 2021. 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 4.5. – O subitem passa a ter a seguinte redação: 4.5. O resultado 
final será divulgado no dia 19 de maio de 2021, até às 20:00 horas, no site 
(www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br), conforme previsto no ANEXO I. 
 
3 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 6.2 – O subitem passa a ter a seguinte redação: 6.2. O cursista 
deverá informar sua desvinculação até dia 21 de maio de 2021, sem qualquer prejuízo a suas 
futuras participações em programas da Controladoria Geral do Estado de Goiás. 
 
4 ANEXO I 

 

Grandes Entregas Trabalho necessário Período 

Período de inscrições Janela para inscrições e manifestação de interesse na 

participação, por parte do cidadão. 
03/05 a 
16/05 

Homologação das 

inscrições 

Selecionar e consolidar inscrições. Selecionar caso 

a quantidade de inscrições ultrapasse o número 

de vagas. 

 
17/05 a 
19/05 

Publicação da lista de inscritos 

no site do programa 

Publicação da lista de inscritos no site do 

programa. 

 
19/05 

Realização dos Cursos Período para os candidatos executarem as atividades 

propostas na plataforma virtual e concluírem os 

cursos ofertados como parte da iniciativa. Serão 

destinadas uma semana para a execução de cada um 

dos três cursos. 

 

 
25/05 a 
14/06 

Elaboração e entrega dos Projetos 

de Impacto Social 

Período para elaboração e entrega de propostas de 

Projetos de Impacto Social. 
19/06 a 
08/07 

http://www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br/
http://www.embaixadoresdacidadania.go.gov.br/


Avaliação dos Projetos de Impacto 

Social 

Processo para avaliação dos projetos propostos pelos 

candidatos para fins classificatórios, resultando em 

um ranking. 

 
09/07 a 
27/07 

Divulgação da avaliação dos 

Projetos de Impacto Social 

Divulgação do ranking com os melhores classificados. 

Nesta etapa pretende-se reconhecer os projetos mais 

bem avaliados. 

 
29/07 

Interposição de recursos Início e fim do prazo para interposição de recursos. 29/07 a 
30/07 

Resposta dos recursos Início e fim do prazo para resposta de recursos. 30/07 a 
05/08 

Evento de encerramento Realizar evento de divulgação e encerramento do 

Programa, com entrega das certificações de 

participação e conclusão, para aqueles que obtiverem 

desempenho satisfatório ao longo do ciclo e 

reconhecimento dos projetos de impacto social que se 

destacarem. 

 
 

09/08 

 
  Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 
  Goiânia, 11 de maio de 2021. 
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