Prefeitura Municipal de Itaqui

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL Nº 02 - RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N.º 03/2017
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° 03/2017 que retifica os Itens abaixo descriminados, passando a ter a seguinte
redação:
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 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.
(…)
Leia-se:
7. DOS DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTAGEM DE TÍTULOS:
(...)
7.5 – Na hipótese de igualdade de pontos obtidos na avaliação final será utilizado, para fins de
classificação, o critério de desempate por idade mais elevada dos candidatos com 60 (sessenta)
anos ou acima, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003, na
data do término das inscrições; Persistindo o empate será considerada, para fins de
classificação, 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:
8. DA CLASSIFICAÇÃO:
(…)
8.4 - Os candidatos classificados na prova de títulos serão convocados para realizar a prova
prática, que terá caráter eliminatório, conforme previsto item 3.5.2.
(…)
Leia-se:
8. DA CLASSIFICAÇÃO:
(…)
8.4 - Os candidatos classificados na prova de títulos serão convocados para realizar a prova
prática, que terá caráter eliminatório, conforme previsto item 3.5.1.
(...)
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 da análise dos currículos
e títulos, 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 prazo de
01 (um) dia para os candidatos apresentarem recursos.
(…)
Onde se lê:
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(…)
14.2 – Será automaticamente reclassificado para último lugar na listagem de classificação geral
da respectiva função o candidato que não comparecer no prazo estipulado no Edital de
Convocação. A reclassificação só acontecerá uma única vez.
(…)
Leia-se:
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(…)
14.2 – O candidato que não comparecer no prazo estipulado no Edital de convocação será
automaticamente DESCLASSIFICADO, pois é de responsabilidade do(a) candidato(a)
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo
Seletivo no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Itaqui e no endereço
eletrônico www.itaqui.rs.gov.br.
(…)
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