
              Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Torres

             Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

                                

EDITAL NO 400, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO o presente Edital para prorrogar o período de inscrições e alterar a alínea i. do
item 3.

3. DAS INSCRIÇÕES

a)  As inscrições serão  recebidas na Diretoria  de Atendimento  ao Cidadão  do  Município

situado na Rua José Antônio Picoral, 79, centro, Torres/RS, pessoalmente pelo candidato

(ou por procuração com fins específicos para realizar a inscrição e com firma registrada em

cartório),  no  período  compreendido  entre  os  dias  13  a  23  de  novembro  de  2018,  de

segunda a sexta-feira, no horário das 13:00 horas às 17:30 horas.

b) O candidato deverá portar a documentação original,  junto com cópia legível que será

autenticada no momento da inscrição.

c) O candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição (Anexo IV), junto com cópia

legível para do item anexar à documentação exigida para a vaga pretendida.

d)  No momento da inscrição o candidato deverá declarar suas qualificações para o

contrato administrativo, as quais deverão ser comprovadas, sob pena de exclusão do

processo seletivo.

e) O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento de Inscrição,

arcando com as consequências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de qualquer

campo daquele documento, inclusive consequências administrativas, civis e penais.

f)  O  candidato,  ao  preencher  o  Requerimento  de  Inscrição,  declara  estar  ciente  das

exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as mesmas.

g) Não serão aceitas inscrições por correspondência, fax, mídia eletrônica e ou realizada

fora do período de inscrição e ou do local estabelecido no edital.

h)  O valor  da taxa de inscrição é de R$ 40,31 (quarenta reais  e trista e um centavos),

conforme art. 143, tabela ll, alínea f, da Lei Municipal nº 3.724 de 31.12.2002.

i) O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no setor de atendimento ao

cidadão até o dia 03.12.18.

3.1 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

Período de inscrições - Atenção à alínea i do item 3. 13 a 30 de novembro

Análise das inscrições para homologações 3, 4 e 5 de dezembro
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Publicação da homologação dos inscritos 6 de dezembro

Recurso da não homologação das inscrições 7 de dezembro

Julgamento do recurso 10 e 11 de dezembro

Publicação da relação final de inscritos 12 de dezembro

Análise dos currículos 13 a 19 de dezembro

Publicação do resultado da análise dos currículos e classificação 20 de dezembro

Recurso 21 de dezembro

Julgamento dos recursos 26 a 28 de dezembro

Publicação das notas e classificação final 02 de janeiro

Chamamento a partir do dia 03 de janeiro

 Prefeito Municipal de Torres em 27 de novembro de 2018.

Carlos Alberto Matos de Souza,

Prefeito Municipal.
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