MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 004/2019
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. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: O relatório nominal de candidatos com inscrições homologadas consta no
Anexo I deste edital. O resultado das solicitações de inscrição como pessoa com deficiência consta no Anexo II deste
edital. O resultado das solicitações atendimento especial para a realização da(s) prova(s) consta no Anexo III deste
edital. O Anexo IV contém o relatório de inscrições não processadas.
1.1. Não há candidatos com inscrições homologadas para Agente Comunitário de Saúde - Áreas 03, em razão da
ausência de inscritos e para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – Área 14 e Pedreiro em razão da
ausência de pagamento.
2. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá
fazê-lo nos dias 11, 12 e 13/12/2019, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br, onde
também poderá consultar o motivo do indeferimento da sua solicitação.
2.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade na Prefeitura
Municipal de Santa Maria do Herval/RS (Rua Benno Closs, n° 88, no Bairro Centro), no horário das 7h às 13h.
3. A convocação para a Prova Objetiva (local e horário) será divulgada oportunamente, a partir de 20/12/2019.
4. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
Santa Maria do Herval/RS, 10 de dezembro de 2019.

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