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NOTAS 

 

 

Os servidores estaduais já podem se inscrever no processo seletivo para Instrutores 
Internos da Escola de Governo de Goiás. A seleção compreende duas etapas: Análise 
Curricular e Prova Didática, e a remuneração seguirá os critérios de gratificação por 
encargo de curso, de acordo com o desempenho da atividade de professor da instituição. 
O intuito do processo é manter a oferta de cursos de qualificação, contando com o apoio 
dos próprios servidores do Estado, que podem compartilhar conhecimento e experiência 
com os colegas. Mais uma medida de valorização dos colaboradores e a certeza de 
melhores serviços à população. As vagas são destinadas aos servidores públicos do Poder 
Executivo de Goiás, efetivos ou comissionados, civis ou militares, na ativa, lotados ou à 
disposição, com graduação de nível superior. As inscrições podem ser realizadas até 23 de 
abril. 

 

 

 

Que tal alinhar mente e corpo para uma vida mais saudável?! O nosso bem-estar pode ser 
melhorado nivelando vários aspectos em nossa vida, afinal, somos seres que possuem 
várias dimensões humanas. A saúde emocional não está separada da saúde física. O corpo 
precisa estar equilibrado para reagir da melhor maneira em situações que possam causar 
desgastes emocionais. Somos um sistema vivo e observar o funcionamento integral faz 
parte de uma vida com melhor bem-estar. Então, procure dar atenção tanto para os 
cuidados diários com seu corpo quanto para os cuidados emocionais. Uma excelente 
semana e cuide-se! 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quatro serviços 100% digitais foram integrados à plataforma do Goiás Digital 
(Expresso): agendamento de consulta pelo Ipasgo; consulta do percentual de desconto no 
IPVA obtido pela Nota Fiscal Goiana; emissão de certidão negativa de débitos da Fazenda 
Estadual e a obtenção de lista de notas fiscais eletrônicas por CPF e período de tempo. 
Esses e outros 702 serviços podem ser acessados no portal www.go.gov.br/home. Até o 
final do mês, mais dez serviços de órgãos distintos do Estado serão integrados à plataforma 
Goiás Digital. O trabalho é realizado pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) 
da Sedi, em parceria com as outras pastas do governo estadual. 

 

 

 

 

 

 



 

Na manhã da última sexta-feira (26), chegou a Goiás um carregamento de 119,2 mil vacinas 
contra a Covid-19, sendo 25,2 mil da AstraZeneca e 94 mil da CoronaVac. Do Aeroporto 
Internacional de Goiânia, o lote enviado pelo Ministério da Saúde seguiu para a Central de 
Frios da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para armazenamento antes do envio para os 
municípios, onde já ocorrem campanhas de vacinação de idosos por faixa etária. Nesta 
nova etapa, as forças de segurança pública e salvamento também entram na fila da 
imunização. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em 25 de março de 1824 foi outorgada a primeira Carta Constitucional no Brasil. Por isso, 
nesta data, é celebrado o Dia da Constituição, onde são comemorados todos os avanços 
garantidos pelo documento, principalmente no que diz respeito à democracia no Brasil. A 
Constituição representa a lei máxima e fundamenta toda a organização política da nossa 
sociedade, estabelecendo o conjunto de normas e leis que determinam os direitos e 
deveres de cada cidadão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Detran-GO prorrogou por tempo indeterminado o prazo para renovação das Carteiras 
Nacionais de Habilitação (CNH) e das Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) 
vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a partir de 24 de março de 2021. A 
medida está prevista na Portaria 206/2021, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 
Diante das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid no Estado, a 
prorrogação dos prazos evita prejuízos à população. 
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