MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL Nº 001-A/2019

O Municipio de Nova Ramada/RS, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Marcus Jair Bandeira, no uso
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:

1. Tendo se identificada divergência nas informações do Edital 001/2019, especificamente quanto à área, objeto da
inscrição, e sua abrangência, excluem-se do Processo Seletivo Público nº 001/2019 a Área 01 e sua abrangência e
incluem-se a Área 03 e sua respectiva abrangência, de forma que:
Onde se lê:
Agente Comunitário de Saúde - Área 01
Ao Norte: Início na localidade de Esquina Umbú divisa com Santo Augusto, seguindo pela estrada que liga Esquina Umbú ao Cemitério
dos Prates, sempre pelo lado esquerdo da referida estrada até a altura da propriedade de Adão Cavalheiro até o travessão da Esquina Pitã
que vai a Pinhal com divisa de Planchada; Ao Oeste: Saindo da propriedade de Adão Cavalheiro, segue pela estrada que liga Esquina Pitã
ao Bairro de Pinhal, pelo lado esquerdo da estrada até a propriedade de Valdemar Beazi, seguindo linha imaginária até a propr iedade de
Lauredi Francisconi indo a esquerda Luiz Calgaro e Harri Winter e a direita nas propriedades dos Libardi, seguindo por linha imaginária a
propriedade de Domingos Dallabrida, Jorge Wadas, Albino Melo, Vabio Mafalda, Nelson Bönman, descendo a estrada vem Ernesta Balim,
Wilmar Mulbheier, Valdecir Mulbheier; Ao Sul: Da propriedade de Roger Refheld até Sergio Ruppel e rumo ao Barro Preto a esquerda da
estrada Igreja Católica, Antonio Koller, Armindo Apell até Raimundo Covari;
Ao Leste: Propriedade de Neri Foguezato, rumando ao
Timbozal abrangendo as casas de Harold e Paulo Kublik, Elso e Claudiomiro Tolfo, Jaci Rodrigues e Sebastião e Luiz Sebastião
Desconsi. Saindo da propriedade de Sebastião Desconsi, segue por linha imaginária até a propriedade de Adão Pires de Andrade ,
chegando a RS 514 até a propriedade de Odemar Michelson, passando a direita da referida RS, até a propriedade de Arlindo Bar e deste,
até o Rio Barbosa divisa com o Município de Condor.

LEIA-SE:
Agente Comunitário de Saúde - Área 03
Ao Sul: Inicia na casa de Dilceu Mass, seguindo até a casa de Geraldo Rigoli da Silva, até a rua que passa em frente ao Posto de
Saúde, abrangendo as famílias do lado direito da rua, Altamir Cardoso dos Santos e Rodrigo Didone. Ao Oeste: Da casa do
Rodrigo Didone segue até a propriedade de Vitélio Rosa, Angela Dalsasso e Nilton Dalsasso, abrangendo a área urbana do Bairro
Pinhal, seguindo em linha imaginária ate a casa de Valdir Francisconi e Ireno de Lima. Ao Norte: Abrange as propriedades que
fazem divisa com Santo Augusto até a casa de Arlindo de Oliveira. Ao Leste: Segue da casa de Arlindo de Oliveira, em direção a
localidade de Planchada, casa de Luiz Fischer, irmãos Dallabrida, Silvio Bandeira, vindo pela estrada geral Planchada/Pinhal,
sempre à direita, até o armazém da Cotrijui, seguindo linha imaginária até a casa de Oneidi Francisconi e Dilceu Mass.

2. Tendo em vista que não há inscrições para a respectiva Área até o momento, não há necessidade de disponibilizar
solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição.
3. Sem prejuízo aos candidatos, esta alteração passa a integrar o Processo Seletivo Público 001/2019, restando todas as
disposições em contrário revogadas.
Nova Ramada/RS, 25 de novembro de 2019.

Marcus Jair Bandeira,
Prefeito 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.
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