Prefeitura Municipal de Itaqui

Secretaria Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2017
JARBAS DA SILVA MARTINI, Prefeito Municipal de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, por
meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o
presente Edital n° 01/2017 que retifica os Itens abaixo descriminados, passando a ter a seguinte
redação:
Onde se lê:
O Prefeito Municipal de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e com base no Art. 240 da Lei
Municipal N° 1.751/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Itaqui –
e no Decreto n.º 5.675/10 – Regulamento para a realização de processo seletivo simplificado no
âmbito da Administração direta e indireta do Município – torna público, pelo presente Edital, as
normas e procedimentos que nortearão o processo seletivo simplificado para contratação
temporária de profissionais, para atuação na Administração Pública Municipal visando suprir a
carência de profissionais habilitados no quadro da Secretaria Municipal de Educação, nas
funções abaixo especificadas, para atendimento às necessidades de excepcional interesse
público do Município de Itaqui, definidas em Lei Municipal n° 4.214 de 15 de março de 2017,
específica autorizativa da contratação.
(...)
Leia-se:
O Prefeito Municipal de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e com base no Art. 240 da Lei
Municipal N° 1.751/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Itaqui –
e no Decreto n.º 5.675/10 – Regulamento para a realização de processo seletivo simplificado no
âmbito da Administração direta e indireta do Município – torna público, pelo presente Edital, as
normas e procedimentos que nortearão o processo seletivo simplificado para vagas
remanescentes da Lei Municipal n° 4.214 de 15 de março de 2017 que autoriza a contratação
temporária de profissionais, para atuação na Administração Pública Municipal visando suprir a
carência de profissionais habilitados no quadro da Secretaria Municipal de Educação, nas
funções abaixo especificadas, para atendimento às necessidades de excepcional interesse
público do Município de Itaqui.
(...)
Onde se lê:
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - As inscrições serão realizadas no Setor de Protocolo, no prédio-sede da Prefeitura
Municipal de Itaqui, localizada na Rua Bento Gonçalves n° 335, Bairro Centro, Município de

Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, no horário de 08h às 13h, no período de 23 de março à 24
de março de 2017.
(…)
Leia-se:
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - “As inscrições serão realizadas no Setor de Protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura
Municipal de Itaqui, localizada a Rua Bento Gonçalves n° 335, Bairro Centro, Município de Itaqui,
Estado do Rio Grande do Sul, no horário de 07h as 13h, no período de 23 de março a 31 de
março de 2017.”
(...)
Onde se lê:
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
6.1 – Encerrado o prazo fixado no item 2.1, a Secretaria Municipal de Administração publicará, no
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico, no dia 28 de março
de 2017 a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
(...)
6.3 – No prazo de 02 (dois) dias, a Comissão, apreciando os recursos, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar na relação de inscrições
homologadas.
6.4 – A relação final de inscrições homologadas será publicada no painel de publicações oficiais
da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico no site da Prefeitura, no dia 31 de março de 2017.
Leia-se:
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
item 6.1 - “Encerrado o prazo fixado no item 2.1, a Secretaria Municipal de Administração
publicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico, no dia
de 03 de abril de 2017 relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições
homologadas.”
(...)
6.3 - “ No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando os recursos, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar na relação de inscrições
homologadas.
6.4 – “A relação final de inscrições homologadas será publicada no painel de publicações oficiais
da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico no site da Prefeitura no dia 06 de abril de 2017.
Onde se lê:
7. DOS DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTAGEM DE TÍTULOS:
(…)
7.5 – No caso de empate na avaliação do currículo, será aproveitado o candidato mais idoso, se
houver candidato acima de 60 anos (Estatuto do Idoso), não havendo, será aproveitado o com
idade mais avançada. Persistindo o empate será realizado sorteio em ato público, em
conformidade com as disposições do Art. 35 e 36 do Decreto Municipal n.º 5.675/10.
Leia-se:

7. DOS DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTAGEM DE TÍTULOS:
(...)
7.5 – “No caso de empate na avaliação do currículo, será aproveitado o candidato de maior nota
na prova de títulos. Persistindo o empate será realizado sorteio em ato público, em conformidade
com as disposições do Art. 35 e 36 do Decreto Municipal n.º 5.675/10.
(…)
Onde se lê:
9. DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR:
(…)
9.3 – Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar
será publicado no dia 04 de abril de 2017, no painel de publicações oficiais da Prefeitura
Municipal de Itaqui e em meio eletrônico, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem
recursos.
(…)
Leia-se:
9. DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR:
(...)
9.3 – Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar
será publicado no dia 10 de abril de 2017, no painel de publicações oficiais da Prefeitura
Municipal de Itaqui e em meio eletrônico, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem
recursos.
(…)
Onde se lê:
12. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS:
(…)
12.8 – O prazo de validade do presente processo seletivo simplificado será de 01 ano,
prorrogável, uma vez, por igual período.
(…)
Leia-se:
12. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS:
(...)
12.8 - “O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 02 (dois) anos, prorrogável,
uma vez, por igual período.”
(…)
Onde se lê:
ANEXO I
(...)
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
(...)
Idade: Entre 18 e 45 anos.
(...)
Leia-se:

ANEXO I
(...)
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
(...)
Idade: Idade mínima 18 anos.
(...)
Itaqui (RS), 23 de março de 2017.

Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Fabiano Calvano Virgili
Secretária Municipal de Administração

