MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 01/2020
O Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, representado pelo Prefeito Municipal em exercício, o
Senhor Adir Giacomini, 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 Anexo II contém o relatório de inscrições não processadas.
2. Tendo sido identificada divergência de informação no Anexo VIII – Cronograma de Execução do Edital de Abertura
de Inscrições, especificamente no que se refere à forma de envio de documentações para pessoas com deficiência,
solicitações de atendimento especial e envio de documentação de condição de jurado com relação às regras
editalícias para envio expressas nos itens 3.4, 4.2, 4.3 e 10.3 do Edital 01/2019 respectivamente, ALTERA-SE o
referido Cronograma de Execução o qual passa a constar conforme segue abaixo:
DATA
De 17/12/2019 a
06/01/2020
06/01/2020
07/01/2020
17/01/2020
20, 21 e
22/01/2020
30/01/2020
31/01, 03/02 e
04/02/2020
07/02/2020
09/02/2020
10/02/2020
11, 12 e
13/02/2020
13/02/2020
29/02/2020
02, 03 e
07/03/2020
12/03/2020
13, 16 e
17/03/2020
22/03/2020
01/04/2020
02, 03 e
06/04/2020
15/04/2020
17/04/2020
A definir

EVENTOS
Período de Inscrições
Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de Jurado
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até
essa data)
Divulgação da homologação das inscrições
Período para interposição de recursos das inscrições e abertura de prazo para envio de documentação (ANEXOS) para
Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de Jurado - VIA UPLOAD NO SITE
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições, pessoas com deficiência, atendimento especial e convocação para a
Prova Objetiva (data, local e horário)
Período para interposição de recursos das inscrições para Pessoas com Deficiência, atendimento especial.
Resultado dos Recursos para Pessoas com Deficiência e Atendimento especial
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

2.1. As solicitações recebidas em conformidade com o anteriormente previsto no cronograma de execução do edital
de abertura das inscrições, serão analisadas, sendo desnecessário abrir novo pedido.
3. O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado ou interessado em enviar
documentação para pessoas com deficiência, atendimento especial ou condição de jurado, deverá fazê-lo nos dias 20,
21 e 22/01/2020, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
3.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para interposição de recursos
e/ou envio da documentação para pessoas com deficiência, atendimento especial ou condição de jurado na
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul (Rua Mario Linck, n° 352, Bairro Centro, no Município de
Almirante Tamandaré do Sul/RS), no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.
4. A convocação para a Prova Objetiva (local e horário) será divulgada oportunamente, a partir de 30/01/2020.

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.
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5. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
6. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, restando as demais válidas e inalteradas.

Almirante Tamandaré do Sul/RS, 17 de janeiro de 2020.

ADIR GIACOMINI,
Prefeito Municipal em Exercício.
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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