MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 043/2019
O Município de São Pedro da Serra/RS, representado pela Prefeita Municipal, a Senhora Isabel Corete
Joner Cornelius, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se
o Resultado da Prova Objetiva, anteriormente divulgado.
1.1. A consulta ao(s) parecer(es) exarado(s) pela Banca da Objetiva Concursos, nos termos do Edital de Abertura das
Inscrições, poderá ser realizada, pelos candidatos em geral, na Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra/RS, e,
pelo recorrente, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2. CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA: Os candidatos a DOMÉSTICA, constantes no Anexo deste edital,
ficam convocados a comparecerem às 8h (Horário de Brasília) do dia 12/01/2020, na Prefeitura Municipal de São
Pedro da Serra/RS (Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Bairro Centro, São Pedro da Serra/RS), para realização da
Prova Prática, conforme as disposições do Edital de Abertura das Inscrições. Neste mesmo horário ocorrerá o
fechamento dos portões, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local de prova.
2.1. O não comparecimento no dia, horário e local, marcados nesta convocação, acarretará a eliminação do
candidato.
2.2. Para fins de identificação/desidentificação, todos os candidatos ficam convocados a apresentarem-se na
data e local indicado com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste,
portando documento de identidade original que bem os identifique e esteja em bom estado de conservação,
conforme disposições do Edital de Abertura das Inscrições.
2.3. Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os testes não
têm horário determinado para o término.
2.4. Durante a realização da Prova Prática, os candidatos não poderão fazer uso de telefone celular ou de aparelhos
eletrônicos.
2.5. A identificação das Provas Práticas será realizada no dia 16/01/2020 (quinta-feira), às 14h (Horário de Brasília),
na sede da Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS). A presença
do candidato ao ato público não é obrigatória.
3. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS: Os candidatos a PROFESSOR (TODOS), desde que aprovados na
etapa eliminatória, ficam convocados a procederem à entrega de TÍTULOS, se desejarem concorrer a esta etapa, em
conformidade com o disposto no Edital de Abertura das Inscrições, nos dias 19, 20 e 23/12/2019. Os Títulos deverão
ser protocolados na Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra (Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Bairro Centro,
São Pedro da Serra/RS), no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
4. O Resultado das Provas Prática e de Títulos será divulgado oportunamente, a partir do dia 21/01/2020.
5. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
São Pedro da Serra/RS, 18 de dezembro de 2019.

ISABEL CORETE JONER CORNELIUS,
Prefeita Municipal.
Registre-se e publique-se.

