MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 005/2020
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. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se o
Resultado da Prova Prática, anteriormente divulgado.
2. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratificase o Resultado da Prova de Títulos, anteriormente divulgado.
3. 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 Santa Maria do Herval/RS, e,
pelo recorrente, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
4. CONVOCAÇÃO PARA ATO PÚBLICO DE SORTEIO DE DESEMPATE: Ficam convocados os candidatos a
Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Biólogo, Engenheiro Civil, Nutricionista, Odontólogo,
Professor da Educação Infantil, Professor Séries Iniciais e Psicólogo, os quais se encontram com notas
empatadas, para o ato público de sorteio de desempate e definição da classificação final, em 12/03/2020 (quintafeira), às 11h (Horário de Brasília), na Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto
Alegre/RS). O Relatório preliminar de classificação com empates consta no Anexo deste edital.
4.1. Fazer-se presente ao ato público é faculdade do candidato, que também poderá optar por ser representado (por
meio de ato formal), todavia, o não comparecimento do candidato (ou de seu representante legal) caracterizar-se-á
como concordância com o resultado obtido.
5. A classificação final, após o ato público de sorteio de desempate, será divulgada oportunamente, a partir de
17/03/2020.
6. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
Município de Santa Maria do Herval, 11 de março de 2020.

MARA SUSANA SCHAUMLOEFFEL STOFFEL,
Prefeita Municipal.

Registre-se e publique-se.
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