MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 002/2019
O Municipio de Santa Maria do Herval/RS, representado pela Prefeita Municipal, a Senhora Mara Susana
Schaumloeffel Stoffel, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. DIVULGA-SE a disponibilização de posto de inscrições e recursos para o Concurso Público 001/2019, ao passo
que, o Edital de Abertura de Inscrições passa a constar com o acréscimo dos itens 2.1.1 e 9.1.2, conforme segue:
2.1.1. Caso o candidato não possua acesso à internet, será disponibilizado computador para realização da inscrição na
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval/RS (Rua Benno Closs, n° 88, no Bairro Centro), durante o período das
inscrições, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 7h às 13h, EXCETO no último dia de inscrições, quando
o posto funcionará somente até 12h.
9.1.1.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para interposição de recursos na
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval/RS (Rua Benno Closs, n° 88, no Bairro Centro), no horário das 7h às 13h,
durante o período mencionado no edital que abre o período de recursos de cada evento, especificamente.
1.1. Se, por ventura, o candidato possuir dificuldades com o acesso à internet e/ou manuseio do computador, orienta-se
para que este se faça acompanhar de pessoa que possa auxiliá-lo na realização da inscrição/interposição de recursos.
1.2. Cumpre salientar que a responsabilidade pela realização da inscrição e/ou da interposição de recursos é única e
exclusiva responsabilidade do candidato, haja vista que, não será disponibilizado nenhum tipo de auxilio de funcionários do
Município de Santa Maria do Herval/RS para sua realização.
2. Sem prejuízo aos candidatos, tendo sido identificada Lei Municipal que versa sobre o tema, ALTERA-SE o item 3.1 do
Capítulo III do Edital de Abertura de Inscrições, passando a constar conforme segue:
3.1. De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso VIII e Lei Municipal 532/2007, art. 7°, as pessoas com
deficiência, assim compreendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Decreto Federal 3298/99, art.
4º, têm assegurado direito de inscrição neste certame, sendo-lhes reservado, em cada cargo, um percentual de 20% (vinte
por cento) do total das vagas existentes e das futuras.
3. Em virtude da alteração realizada, fica EXCLUÍDO o item 3.1.3 do Edital de Abertura de Inscrições 001/2019.
4. DO CANCELAMENTO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos inscritos no Concurso
Público 001/2019 que, por ventura, já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição e NÃO tiverem interesse em
continuar participando do certame em virtude da alteração ora realizada, DEVERÃO: (a) realizar a impressão do
requerimento, Anexo I deste edital; (b) preencher e assinar o Anexo I deste edital, de forma completa e legível; (c) entregar,
pessoalmente, o Anexo I deste edital, devidamente preenchido e assinado, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Santa Maria do Herval/RS – Rua Beno Closs, nº 88, no Bairro Centro, durante o período de 30/10 a 07/11/2019,
impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 7h às 13h, munidos de documento de
identidade original e comprovante do pagamento da taxa de inscrição original (boleto bancário quitado).
4.1. Será aceito pedido de cancelamento e devolução do valor da taxa de inscrição por procuração. Para tanto, além Anexo
I deste edital, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e do comprovante do pagamento da taxa de inscrição
original (boleto bancário quitado), o outorgado deverá apresentar procuração, nos termos do Anexo II deste edital, a qual
não necessita de reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante, bem como seu documento de identidade original.
4.2. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária informada no Anexo I
deste edital, até o dia 11/11/2019, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações no
requerimento, sendo o preenchimento inteira e total responsabilidade do candidato.
5. Ao passo das alterações acima, faz-se necessária divulgação de Novo Cronograma de Execução, o qual contempla,
dentre outras alterações, a prorrogação do período de inscrições e o novo prazo para pagamento do Boleto Bancário,
conforme segue:
DATA
14/10 à 28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
10/12/2019

EVENTOS
Período de Inscrições
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema
bancário até essa data)
Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de Jurado
- VIA SEDEX POSTADO ATÉ 17H
Divulgação da homologação das inscrições
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11, 12 e 13/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
12/01/2020
13/01/2020
14, 15 e 16/01/2020
16/01/2020
29/01/2020
30/01, 31/01 e 03/02/2020
07/02/2020
10, 11 e 12/02/2020
16/02/2020
27/02/2020
28/02, 02/03 e 03/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
A definir

Período para interposição de recursos das inscrições
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições
Convocação para a Prova Objetiva (local e horário)
Aplicação da Prova Objetiva
Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)
Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão
Ato Público de Leitura dos Cartões de Resposta (na Objetiva Concursos)
Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da Prova Objetiva
Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva
Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para as Provas Prática e de Títulos
Período de entrega de Títulos
Aplicação da Prova Prática
Divulgação das notas das Provas Prática e de Títulos
Período para interposição de recursos das notas das Provas Prática e de Títulos
Divulgação do resultado dos recursos de notas das Provas Prática e de Títulos e convocação para Ato Público de
sorteio de desempate (se necessário)
Ato Público de sorteio de desempate (se necessário)
Classificação Final

5.1. Os candidatos que por ventura não realizem o pagamento do boleto já gerado na data do primeiro vencimento
(13/11/2019), deverão gerar novo boleto bancário no site da Objetiva Concursos mediante login com CPF e senha.
6. O Concurso Público 001/2019 passa a constar com a alteração ora trazida, restando todas as demais disposições válidas
e inalteradas.
Santa Maria do Herval/RS, 30 de outubro de 2019.

MARA SUSANA SCHAUMLOEFFEL STOFFEL,
Prefeita Municipal.
Registre-se e publique-se.

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece. Pág. 2 de 4

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu,________________________________________________________________,

________________

[nacionalidade],

__________________[estado civil], _____________________[profissão], inscrito no CPF sob o nº_______________________, RG
nº_______________________, residente e domiciliado na__________________________________________________________,
nº_____, complemento_______, Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP
_______________________, filho de___________________________________ e _____________________________________, email________________________________________________, __________________ [telefone particular], inscrito(a) no Concurso
Público 001/2019, sob o nº ________________________, para o cargo de _______________________, VENHO REQUERER O
CANCELAMENTO E A DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO CARGO ACIMA ESTIPULADO,
correspondente ao valor de R$ ________ (______________________________________________). DECLARO, ainda, que estou
ciente de que, solicitado cancelamento e devolução, não há possibilidade de arrependimento.

ATENÇÃO: Senhor candidato, para a devolução é OBRIGATÓRIO fornecimento dos dados abaixo exigidos, assim, assinalar
a regra que se aplica a seu caso e informar os respectivos dados, de forma correta e completa:

( ) Para devolução, informo conta bancária em meu nome, conforme segue:
Banco
Agência
Conta Corrente nº _______________________________________
Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: ____________________________________________________________
CPF do Correntista: ____________________________________________________
OU
( ) Para devolução, informo conta bancária em nome de terceiro, conforme segue:
Banco

Agência

Conta Corrente nº _______________________________________

Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: ____________________________________________________________
CPF do Correntista:

__ _____ _

E-mail do Correntista: ________________________________________ Contato telefônico do Correntista: ___________________
Qual é seu grau de relacionamento com o Correntista:__________________________________________________________

Sr. Candidato: Apresentar comprovante de inscrição devidamente quitado.

ATENÇÃO: O Município de Santa Maria do Herval/RS e a Objetiva Concursos não se responsabilizam, em caso de
devolução em conta de terceiros, conforme informado pelo candidato neste Requerimento, pela entrega do valor ao
candidato por parte do terceiro, ficando sob única e total responsabilidade do terceiro e do candidato essa tramitação.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

P

R

O

C

U

R

A

Ç

Ã

O

Eu,_________________________________________________________,
__________________(estado
_______________________,

civil),
RG

_______________(nacionalidade),

___________________________________(profissão),
nº

_______________________,

__________________________________________________________,

nº

inscrito

residente
_____,

no
e

CPF

sob

o

domiciliado

complemento

nº
na

_______,

Bairro

_________________________, na cidade de ______________________________/____, CEP _______________________, filho
de___________________________________________________
mail__________________________________________,
_________________________________________________,

por

e

de

este

___________________________________________,
instrumento

particular,

___________________(nacionalidade),

nomeio

e

e-

constituo

____________________(estado

civil), ___________________(profissão), inscrito no CPF sob o nº _______________________, RG nº ______________________,
residente e domiciliado na __________________________________________________________, nº _____, complemento _______,
Bairro ____________________, na cidade de ______________________________/____, CEP _________________________________,
e-mail________________________________________________, como meu Procurador, com poderes específicos para solicitar
devolução da taxa de inscrição no Concurso Público 001/2019, do Município de Santa Maria do Herval/RS,

para o cargo de

MOTORISTA.

Local

Data

Assinatura do candidato
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