
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL       
CNPJ: 92.453.927/0001-03  

 

Av. Danilo A. Lorenzi, 585 – CEP: 99645-000 - Fones(54) 3544-1085-1019-1112-1221-1343-1456 

E-mail: administracão@entreriosdosul.rs.gov.br – Site: www.entreriosdosul.rs.gov.br 

  

1 

EDITAL Nº 005/2022, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 
 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE 
ENGENHEIRO ELETRICISTA, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, 

ELETRICISTA, AGENTE DE SERVIÇOS INTERNO I, AGENTE DE SERVIÇOS 
EXTERNOS III, AGENTE DE SERVIÇOS EXTERNOS IV E AGENTE DE SERVIÇOS 

EXTERNOS II EM CARÁTER TEMPORÁRIO. 
 
 

   RONALDO ANTONIO SECCO, Prefeito Municipal de Entre Rios do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Municipal da Administração, 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal 
de Obras e Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo no uso de suas atribuições 
legais, em especial ao que determina o Decreto Municipal 2.383/2017, e a Lei Municipal 
1.948/2022, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para 
provimento de vaga para Contratação Temporária, com inscrições no período de 
15/08/2022 a 19/08/2022 no horário das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 16h30min, 
junto à Secretária Municipal da Administração na sede da Prefeitura Municipal de Entre 
Rios do Sul. 

   O processo seletivo simplificado destina-se a selecionar engenheiro 
eletricista, agente de combate às endemias, eletricista, agente de serviços interno I, 
agente de serviços externos III, agente de serviços externos IV e agente de serviços 
externos II. 

   As vagas ofertada pelo presente Edital são as seguintes: 

 

CARGOS PÚBLICOS VAGAS 
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS PARA O CARGO  

C.H 
SEMANAL 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

Engenheiro 
Eletricista 

01 

a) Nível Superior completo 
em Engenharia Elétrica; 

b) Registro no órgão da 
classe. 

20h R$ 3.622,29 

Agente de Combate 
às Endemias 

01 a) Segundo Grau Completo 40h R$ 2.424,00 

Eletricista 01 a) Segundo Grau Completo 44h R$ 2.443,28 

Agente de Serviços 
Interno I 

05 a) Primeiro Grau Completo 40h R$ 985,18 
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Agente de Serviços 
Externos III 

05 
a) Primeiro Grau Completo 
b) CNH igual ou superior a 

categoria D 
44h R$ 1.802,92 

Agente de Serviços 
Externos IV 

04 
a) Primeiro Grau Completo 
b) CNH igual ou superior a 

categoria D 
44h R$ 2.112,83 

Agente de Serviços 
Externos II 

05 a) Primeiro Grau Incompleto 44h R$ 1.079,91 

C.H = Carga Horária Semanal. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
     O Processo Seletivo Simplificado para contratação 
emergencial originado por este edital será realizado sob a execução técnico-
administrativa das Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Educação, Obras e 
Habitação e Urbanismo terá a supervisão da Comissão Especial do Processo Seletivo 
Simplificado composta por três servidores e respectivos suplentes, designados através 
da Portaria nº 01/2022 e de conformidade com o Decreto nº 2.383/17 e Lei Municipal  nº. 
1.948 de 26 de julho de 2022. 
 

1.1. A reunião e deliberações da Comissão serão 

objeto de registros em atas. 

 

     1.2. Durante toda a realização do Processo Seletivo 

Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no 

artigo 37 caput, da Constituição da República. 

 

     1.3. O Processo Seletivo se destina à contratação 

temporária de pessoal para as vagas durante a validade do Edital nas situações previstas 

na legislação supracitada, conforme necessidade e conveniência ao bom desempenho 

da Administração Municipal. 

 

     1.4. O edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado será publicado integralmente no painel de publicações oficiais e no site da 

Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de 

circulação regional. 

 

     1.5. Os demais atos e decisões inerentes ao presente 

Processo Seletivo Simplificado serão publicados no painel de publicações oficiais da 

Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal de Ente Rios do Sul. 
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     1.6. Os prazos definidos neste edital observarão o 

disposto nos arts. 3º e 6º do Decreto nº. 2.383/17. 

 

     1.7. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na 

análise de currículos, documentos e títulos encaminhados pela Comissão avaliadora 

para a Administração,  respeitados os critérios de pontuação definidos neste edital, 

sendo que em relação aos cargos de Agente de Serviços III e Agentes de Serviços 

Externos IV,  também haverá a realização de prova prática. 

 

     1.8 O prazo de vigência desta seleção será de doze 

(12) meses, podendo ser prorrogável por igual período. 

 

     1.9. Em caso da remuneração dos contratados for 

inferior ao valor do salário mínimo nacional, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a efetuar a complementação com base no art. 7º, IV combinado com o art. 39, § 3º da 

Constituição Federal. Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais 

e previdenciários.     

 

     1.10. É de total responsabilidade do candidato 

conhecer o presente conteúdo, bem como consultar o site da Prefeitura Municipal de 

Entre Rios do Sul no endereço www.entreriosdosul.rs.gov.br para acompanhar a 

publicação dos atos e eventuais alterações pertinentes ao Processo Seletivo 

Simplificado originado pelo presente Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E DA GRATUIDADE DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
    2.1. As inscrições serão recebidas exclusivamente pela 
Secretaria de Administração do Município, junto à Prefeitura Municipal, Av. Danilo A. 
Lorenzi, 585 – CEP 99645-000, Fone (54) 3544-1085, no período compreendido entre 
15/08/2022 a 19/08/2022 nos seguintes horários: 8h30min às 11h30min, 13h30min 
às 16h30min. 
 

    2.2. Não serão aceitas inscrições fora de prazo, em nenhuma 

hipótese. 

 

    2.3. A inscrição no presente certame implica no conhecimento 

e na aceitação tácita, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, sendo condições mínimas para inscrição e ingresso no serviço público. 
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    2.4 . Os candidatos interessados  poderão inscrever-se 

somente em um cargo, sob pena de exclusão do processo seletivo simplificado de que 

trata o presente edital. Efetuada a inscrição não serão aceitos pedidos de alterações, 

como mudança de cargo e outras. Por isso, recomenda-se a leitura completa do edital 

antes de formalizar a inscrição. 

 

    2.5. São requisitos para o ingresso no serviço público, que 

deverão ser apresentados quando da contratação:  

 

    a) ter, no mínimo, dezoito (18) anos completos na data da 

investidura; 

    b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou ter nacionalidade 

portuguesa e, neste caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses com reconhecimento do gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º do 

art. 12 da Constituição Federal. 

    c) alvará de folha corrida (Negativa Criminal Estadual e 

Federal); 

 

    d) atestado médico com data do dia da convocação ou da 

contratação que comprove ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 

cargo; 

     

    e) consulta de qualificação cadastral do E-Social com data do 

dia da convocação ou da contratação; 

 

    f) uma foto 3/4;  

 

    g) declaração de bens, CPF e RG das pessoas dependentes 

para Imposto de Renda; 

 

    h) documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 

carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 

e/ou Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 

Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de 

Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da CRM, CRC 

etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

bem como Carteira Nacional de Habilitação. 

 

    i) estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física da Receita 
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Federal Federal – CPF, devidamente regularizado; 

 

    j) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

     

    k) Certidão de nascimento ou casamento, e certidão de 

nascimento dos filhos (até 14 anos); 

 

    l) CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da categoria exigida 

ou superior a ela (para os cargos de agente de serviços externos III e agente de serviços 

externos IV); 

 

    m)  possuir formação/habilitação para o cargo pretendido e 

apresentar certificado de conclusão; 

 

    n) apresentar compatibilidade de horário para o cargo 

pretendido, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Entre Rios do Sul 

em que estiver lotado; 

 

    o) titulo de eleitor e estar em dia com as obrigações 

resultantes da legislação eleitoral e, sendo do sexo masculino, estar quite, também, com 

as obrigações do Serviço Militar. 

    p) não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou 

emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser 

comprovado no ato da contratação, ante assinatura de regular termo dedeclaração; 

 

    q) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e 

políticos; 

 

    r) conhecer e estar de acordo com as exigências deste edital, 

das atribuições do cargo que postula e das instruções específicas contidas nos 

comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente certame; 

 

    s) Número da conta corrente (Agência Banrisul); 

 

    t) comprovante de endereço; 

 

    u) manter comprovante de inscrição; 

 

    v) preencher com exatidão e de forma completa todos os 
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campos do requerimento de inscrição e entregar cópia de toda documentação exigida. 

 

    2.6. As inscrições serão gratuitas. 

 

    2.7. O candidato, por ocasião da contratação deverá 

comprovar todos os requisitos elencados no item 2.5 acima, sendo que a não 

apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a habilitação obtido pelo 

candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no proceso 

seletivo simplificado. 

 

3. DAS CONDIÇÕES  PARA A INSCRIÇÃO. 
 

    3.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato deverá comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos 
indicados no item 2.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público 
ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 
Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes 
documentos: 

 
    3.1.1. Ficha de inscrição disponibilizada no ato, devidamente 

preenchida e assinada juntamente com os documentos necessários. 

 

    3.1.2. Cópia de documento de identidade oficial com foto, 

quais sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 

Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por 

exemplo, as da CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação. 

 

    3.1.3. Cópia de comprovante de endereço.   

 

    3.1.4. Cópia e original de todos os documentos referentes à 

titulação do candidato, para fins de pontuação, deverão ser protocolados no ato da 

inscrição. 

 

    3.2. É obrigação do candidato ou seu procurador conferir as 
informações contidas na Ficha de Inscrição, ficando sob sua inteira responsabilidade as 
informações prestadas, arcando com as conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento da ficha ou sua entrega. 
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    3.3. Não serão aceitas inscrições, com falta de documentos,  
por via postal,  por  fax; e-mail, bem como extemporâneas e/ou condicionais. 
 

    3.4. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o 
candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 
 
4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
    4.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 2.1, a administração 

municipal publicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 

eletrônico, no prazo de um dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que 

tiveram suas inscrições homologadas. 

 

    4.2. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições 

homologadas poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um 

dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação. 

 

    4.3. No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, 

poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a 

constar no rol de inscrições homologadas, que será publicada imediatamente após a 

decisão dos recursos. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 

Prefeito Municipal para julgamento, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

    4.4. A lista final de inscrições homologadas será publicada na 
forma do item 4, no prazo de um dia, após a decisão dos recursos. 
 

5. DO REGIME JURÍDICO EPREVIDENCIÁRIO 
 
    5.1. As contratações decorrentes deste Processo Seletivo 

serão regidas pelo Regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Entre Rios do Sul/RS e filiadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como 

contribuinte obrigatório para este Regime Geral, na forma da lei. 

 
6. DA FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
    6.1.  O formulário de inscrição deverá ser preenchido pelo 
candidato nos moldes do Anexo II do presente Edital.  

     

7.   EXPERIÊNCIA 

 

    7.1. Experiência comprovada na área de atuação, na 
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proporção de 01 (um) ponto por ano trabalhado, num máximo de 3 (três) pontos. 

 

8.  DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

    8.1. As cópias dos títulos deverão ser entregues pelo 

candidato, no momento da inscriçãos, os quais terão uma pontuação máxima de 5 

(cinco) pontos. 

    8.2 Serão considerados os títulos expedidos por pessoas 

jurídicas, de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital, 

exceto casos de Graduação, Pós-graduação lato sensu. 

 

    8.3  Nenhum título receberá dupla valoração.  

 

 
9. DA GRADE DE PONTUAÇÃO  
 
    9.1. Cumpridos os requisitos supracitados, a avaliação 
acontecerá da seguinte forma: 
 

    9.2. A classificação dos candidatos de nível superior será 
efetuada através da comprovação de experiência, e da grade de pontuação dos títulos 
apresentados, conforme os seguintes critérios: 

 

ÍTENS TÍTULOS PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA - LIMITE 

Comprovante de 
Experiência na 
função 

 01 ponto por 
ano 

trabalhado na 
área 

3 PONTOS 

Pós-graduação lato 
sensu  

 

Diploma, 
certificado, 
certidão, 
declaração de 
conclusão de 
curso ou histórico 
escolar, 
expedidos pela 
IES credenciada 
pelo MEC ou 
Conselho 
Estadual de 
Educação 

 

 

 

 

01 ponto por 
especialização 

2 PONTOS 
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Cursos 
complementares, 
com duração mínima 
de 10 horas, desde 
que relacionados ao 
cargo. 

Certificados de 
conclusão e 
participação. 

 

 

01 ponto por 
evento 

5 PONTOS 

PONTUAÇÃO 
TOTAL MÁXIMA 

  10 PONTOS 

 
    9.2.1. A experiência será computada da seguinte maneira: um 
ponto por ano trabalhado na área até o limite previsto no item acima; 
 
    9.2.2. As especializações na modalidaed Pós-Graduação lato 
sensu, serão avaliadas da seguinte maneira: cada especialização valerá 01 ponto até o 
limite previsto no item acima; 
 
    9.2.3. Os cursos complementares relacionados ao cargo 
devem ser com duração mínima de 10 horas e dos últimos 3 (três) anos serão 
avaliados da seguinte maneira: cada curso complementar valerá 01 ponto até o limite 
previsto no item acima. 
     
       9.2.4. A ordem de classificação corresponderá a pontuação 
obtida. 
     
    9.3. A classificação dos candidatos de segundo grau 
completo será efetuada através da comprovação de experiência, e da grade de 
pontuação dos títulos apresentados, conforme os seguintes critérios: 
 

ÍTENS TÍTULOS PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA - LIMITE 

Comprovante de 
Experiência na 
função 

 01 ponto por 
ano 

trabalhado na 
área 

5 PONTOS 

Cursos 
complementares ou 
técnicos, com 
duração mínima de 
10 horas, desde que 
relacionados ao 
cargo. 

Certificados de 
conclusão e 
participação. 

 

 

01 ponto por 
evento 5 PONTOS 

PONTUAÇÃO 
TOTAL MÁXIMA 

  10 PONTOS 
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    9.3.1. A experiência será computada da seguinte maneira: um 
ponto por ano trabalhado na área até o limite previsto no item acima; 
 
    9.3.2. Os cursos complementares relacionados ao cargo 
devem ser com duração mínima de 10 horas e dos últimos 3 (três) anos serão 
avaliados da seguinte maneira: cada curso complementar valerá 01 ponto até o limite 
previsto no item acima; 
     
       9.3.3.  A ordem de classificação corresponderá a pontuação 
obtida. 
 
     9.4 A classificação dos candidatos de primeiro grau 
completo do cargo de Agente de Serviços Interno I, será efetuada através da 
comprovação de experiência, e da grade de pontuação dos títulos apresentados, 
conforme os seguintes critérios: 
 

ÍTENS TÍTULOS PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA - LIMITE 

Comprovante de 
Experiência na 
função 

 01 ponto por 
ano 

trabalhado na 
área 

5 PONTOS 

PONTUAÇÃO 
TOTAL MÁXIMA 

  5 PONTOS  

 
     9.4.1. A experiência será computada da seguinte maneira: 
um ponto por ano trabalhado na área até o limite previsto acima; 
 
    9.4.2.  A ordem de classificação corresponderá a pontuação 
obtida. 
 
    9.5. A classificação dos candidatos de primeiro grau 
completo dos cargos de Agente de Serviços Externos III e Agente de Serviços 
Externos IV, será efetuada através da comprovação de experiência, e da grade de 
pontuação dos títulos apresentados, conforme os seguintes critérios: 
 

ÍTENS TÍTULOS PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA - LIMITE 

Comprovante de 
Experiência na 
função 

 01 ponto por 
ano 

trabalhado na 
área 

5 PONTOS 

Prova Prática  0 (zero) a 
5(cinco) 

5 PONTOS 
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Pontos 

PONTUAÇÃO 
TOTAL MÁXIMA 

  10 PONTOS  

 
 
    9.5.1. A experiência será computada da seguinte maneira: um 
ponto por ano trabalhado na área até o limite previsto acima; 
 
    9.5.2. A prova prática destina-se a avaliar os conhecimentos 
práticos que os candidatos possuem no desempenho de atividade que são inerentes ao 
cargo pleiteado, constando de demonstração prática de sua habilitação na execução das 
atribuições do cargo; 
 
    9.5.3. A prova prática será aplicada no dia 25/08/2022 para o 
cargo de Agente de Serviços Externos III e no dia 26/08/2022 para o cargo de Agente de 
Serviços Externos IV; junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua São 
Paulo S/N, na cidade de Entre Rios do Sul/RS a partir das 08h30min. 
 
       9.5.4. A prova prática será aplicada em veículos e 
equipamentos de acordo com as atribuições do cargo a que se inscreveu o candidato. 
 
    9.5.5. Para o cargo de Agente de Serviços Externos III, a 
prova prática consistirá na condução de Caminhão Basculante  e será composta de 
verificação de itens de segurança, verificação da condição do veículo e manutenção 
preventiva, avaliação de habilidade na condução de veículos (manobras em local 
determinado e percurso na via pública), em consonância com as normas do Código de 
Trânsito Brasileiro, avaliação na habilidade no estacionamento do veículo conforme o 
balizamento demarcado, bem como avaliação da completa execução do percurso 
estipulado; 
 
     9.5.6. Para o cargo de Agente de Serviços Externos IV, a 
prova prática consistirá na condição e operação de retroescavadeira, e  será composta 
de verificação de itens de segurança, verificação da condição da máquina  e manutenção 
preventiva, avaliação da condução do equipamento, em consonância com as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro,  bem como avaliação da correta e completa execução da 
tarefa estipulada; 
 
    9.5.7. Na aplicação da prova prática com utilização de 
veículo/equipamentos de elevado valor pertencente a municipalidade, poderá ser 
procedida, a critério da banca de aplicação, a imediata exclusão do candidato que 
demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-
lo; 
 
    9.5.8. Para a realização da prova, haverá um tempo máximo, 
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igual para todos os candidatos, sendo que cada um disporá de 05 (cinco) minutos para 
iniciar a tarefa determinada pela banca de aplicação, além do tempo destinado à 
realização da prova. O candidato que não iniciar a tarefa no tempo previsto será 
considerado reprovado. Nas provas para o cargo de Agente de Serviços Externos III, o 
percurso será definido e fixado pela Comissão de Provas. 
 
    9.5.9. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se do 
local de aplicação da prova a fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, 
bem como não intervir na avaliação do próximo candidato. 
 
    9.5.10. Todos os candidatos deverão apresentar-se com 30 
(trinta) minutos de antecedência  no local da prova, com trajes apropriados para o teste, 
portando a cédula de identidade, documento de inscrição e Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH válida e compátivel com o veículo ou equipamento a ser utilizado na 
realização dos testes. Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH. 
 
    9.5.11. Caso se verifique a impossibilidade técnica para a 
realização da Prova Prática na data fixada para a sua realização, o Município de Entre 
Rios do Sul, reserva-se o direito de transferir a realização dos testes e fixar dentro de um 
dia útil, a nova data para a realização da prova prática.   
     
       9.5.12. A ordem de classificação corresponderá a pontuação 
obtida. 
 
    9.6. A classificação dos candidatos de primeiro grau 
incompleto será efetuada através da comprovação de experiência, e da grade de 
pontuação dos títulos apresentados, conforme os seguintes critérios: 
 
 

ÍTENS TÍTULOS PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA - LIMITE 

Comprovante de 
Experiência na 
função 

 01 ponto por 
ano 

trabalhado na 
área 

5 PONTOS 

PONTUAÇÃO 
TOTAL MÁXIMA 

  5 PONTOS 

 
     9.6.1. A experiência será computada da seguinte maneira: 
um ponto por ano trabalhado na área até o limite previsto no item acima; 
 
    9.6.2 A ordem de classificação corresponderá a pontuação 
obtida. 
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10. DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
PRELIMINAR 

 
    10.1. No prazo de 2 (dois) dias úteis após a homologação das 

inscrições a Comissão deverá proceder à análise dos currículos, classificação dos 

candidatos e critérios de desempate,  caso ocorra.  

 

    10.2. Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização 

das notas, o resultado preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da 

Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, abrindo-se o prazo para os candidatos 

apresentarem recursos, nos termos estabelecidos no edital. 

 

11. DOS RECURSOS  

     

    11.1. Da classificação preliminar dos candidatos é cabível 
recurso endereçado à Comissão uma única vez, no prazo comum de um dia. 

 

    11.2. O recurso deverá conter a perfeita identificação do 
recorrente e as razões do pedido recursal. 
 
    11.3. Havendo a reconsideração da decisão classificatória 

pela Comissão, o nome do candidato passará a constar no rol de selecionados. Sendo 

mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para 

julgamento. 

 

12. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
 

    12. 1. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às 

notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória 

para os cargos de nível superior e de segundo grau completo, sucessivamente, o 

candidato que: 

 

   12.1.1. Maior tempo de experiência na função. 

   12.1.2. Maior nota no critério “TITULOS’. 

   12.1.3. Apresentar idade mais avançada. 

 

    12. 2. Para os cargos de primeiro grau completo e primeiro 

grau incompleto, se verificando a ocorrência de empate em relação às notas recebidas 

por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, 

o candidato que: 
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   12.2.1. Maior tempo de experiência na função. 

   12.2.2. Maior nota na prova prática (para os cargos que 

realizarem) 

   12.2.3. Apresentar idade mais avançada. 

 

    12.3. Persistindo o empate, haverá sorteio em ato público. 

 

    12.4. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente 

definido pela Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão 

convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a 

certeza da ciência do interessado. 

 

    12.5. A aplicação do critério de desempate será efetivada 

após a análise dos recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados. 

 

13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

    13.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou 

ultimado o seu julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado 

ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

 

    13.2. Homologado o resultado final, será lançado edital com a 

classificação geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de 

validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

14. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

    14.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo 

Simplificado e autorizada a contratação pelo Prefeito, serão convocados os candidatos 

obedecendo a ordem de classificação final,  para,  no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável 

uma única vez, à critério da Administração, comprovar o atendimento das condições 

estabelecidas no item 2.5 deste edital, além de: 

 

    14.1.2. Ter nível de escolaridade exigida no edital. 

    14.1.3. Relativo ao atestado médico constante do item 2.5, 

alínea “d” o atestado  médico deverá ser exarado pelo serviço oficial do Município. 
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    14.1.4. O candidato deverá apresentar ainda declaração de 

bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 

 

    14.2. A convocação do candidato classificado será realizada 

por meio de comunicação eletrônica. 

 

     14.3. Não comparecendo o candidato convocado ou 

verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contratação serão 

convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificatória. 

 

     14.4. O candidato que não tiver interesse na contratação 

poderá requerer, uma única vez, a postergação de sua vaga, caso em que figurará no 

final da lista de aprovados. 

 

    14.5. O prazo de validade do presente Processo Seletivo 

Simplificado será de doze (12) messes, prorrogável por igual período, a contar da 

assinaura do instrumento contratual.  

 

    14.6. No período de validade do Processo Seletivo 

Simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação 

pelo tempo remanescente os demais candidatos classificados, observada a ordem 

classificatória crescente. 

 

    14.7. Após todos os candidatos aprovados terem sido 

chamados, incluindo aqueles que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda 

necessidade de contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá 

ser realizado. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
    15.1. Não será fornecido qualquer documento comprobatório 

de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do 

resultado final. 

 

    15.2. Os candidatos aprovados e classificados deverão 

manter atualizados os seus endereços, sob pena de serem convocados no endereço 

fornecido, e não sendo localizados, perderem o direito à contratação, permitindo que a 

administração municipal convoque outro candidato, observando sempre a ordem de 

classificação. 
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    15.3. Respeitada a natureza da função temporária, por razões 

de interesse público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente 

no edital, conforme dispuser a legislação local. 

 

    15.4. Os casos omissos e situações não previstas serão 

resolvidos pela Comissão designada. 

 

    15.5. Integra o presente edital os seguintes anexos: 

     15.5.1 - Anexo I– Descritivo das atribuições dos cargos; 
                15.5.2  - Anexo II – Formulário de Inscrição; 
     15.5.3 - Anexo III – Formulário de Recurso; 
     15.5.4 – Anexo IV - Formulário de Relação de Títulos; 
     15.5.6 - Anexo V – Cronograma  
 

Entre Rios do Sul - RS, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

RONALDO ANTONIO SECCO 
Prefeito Municipal
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ANEXO I 
 

ENGENHEIRO ELETRICISTA  

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: 
Descrição analítica: Supervisionar, coordenar e prestar orientação técnica sobre trabalhos de 
engenharia elétrica; estudar projetos, dando o devido parecer; dirigir ou fiscalizar obras e/ou 
serviços de engenharia de sua área de atuação; planejar e realizar projetos e especificações; 
efetuar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; 
dirigir ou executar obras e/ou serviços técnicos/de engenharia; proceder vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos; elaborar orçamentos; conduzir equipes 
de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; executar instalações, montagens e 
reparos; executar desenhos técnicos; supervisionar a operação e manutenção de equipamentos 
e instalações; executar outras tarefas afins. 

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
b) o exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e 
feriados, mediante pagamento de horas extraordinárias ou compensação de horários, a juízo da 
administração; 
c) dirigir veículos para executar tarefas relacionadas com o cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade: Nível Superior na área e estar inscrito no órgão de classe competente. 
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado 
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AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar ações de campo para pesquisa entomológica (insetos), 
malacológica (moluscos) ou coleta de reservatórios de doenças, e ações de controle de doenças 
utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental ou ações de manejo 
integrado de vetores; implementar ações de campo em projetos que visem avaliar novas 
metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;  realizar cadastramento e 
atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, 
intervenção e controle de doenças, com atualização dos mapas de reconhecimento geográfico; 
realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do 
território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área 
de atuação da equipe; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças 
e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio 
de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no 
domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos 
suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; 
realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 
conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições 
que necessitem de maior número de visitas domiciliares; identificar e registrar situações que 
interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos 
fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças 
infecciosas e agravos;  orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; identificar casos suspeitos de doenças 
e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar 
o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; informar e mobilizar a comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente 
para o controle de vetores; conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e 
orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; estimular a 
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; identificar 
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância 
para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, 
esporte e lazer, assistência social, entre outros; e exercer outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor 
federal, municipal ou do Distrito Federal.  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
b) o exercício do cargo poderá exigir deslocamentos para a área de jurisdição do Município, 
viagens, prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;  
c) sujeito a plantões e atendimento ao público;  
d) dirigir veículos oficiais para executar tarefas relacionadas com o cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:  
Escolaridade:  Segundo Grau completo  
RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado. 
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ELETRICISTA 

 

SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES: 
Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer 
reparos em aparelhos domésticos em geral; instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes 
tipos de equipamentos elétricos, tais como: elevadores, ventiladores, rádios, refrigeradores, etc; 
inspecionar e fazer pequenos reparos e limpar geradores e motores a óleo; reparar e regular 
relógios elétricos, inclusive controle de ponto; fazer enrolamentos, bombinhas; demonstrar, 
ajustar e montar motores elétricos, dínamos, etc; conservar e reparar instalações elétricas, 
internas e externas; recuperar motores de partidas em geral, buzinas, interruptores, reles, 
reguladores de tensão, instrumento de painel e acumuladores; exercer a bobinagem de motores; 
reformar baterias; fazer conservar instalações elétricas em veículos automotores; fazer 
enrolamento e consertar induzidos de geradores de automóveis; treinar, auxiliares em serviços 
de eletricidade em geral; executar o conserto de iluminação pública na cidade e distritos, bem 
como as redes de telefonia rural mantidas pela prefeitura; executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) sujeito ao uso de uniforme e equipamentos fornecidos pela municipalidade; 
b) o exercício do cargo exige o atendimento ao público exigir horário suplementar à noite, 
sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade:  Segundo Grau completo 
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado. 
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AGENTES DE SERVIÇOS INTERNOS I 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES:   
a) Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis 
e utensílios; executar tarefas de auxiliar de cozinha, preparar e cozinhar alimentos, preparar e 
servir merendas, proceder à limpeza dos utensílios e locais de trabalho, auxiliar nas funções de 
panifício; 
b) Zelar e cuidar da conservação de próprios municipais, tais como: unidade de recreação, 
escolas e praças, percorrer a área sob sua responsabilidade, inspecionando no sentido de 
impedir incêndios e depredações; comunicar qualquer irregularidade verificada; efetuar 
pequenos consertos e providências nos serviços de manutenção em geral; ter sob sua guarda 
materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho, bem como materiais de competição 
esportiva e outros; zelar pela limpeza e conservação de praças, recintos e prédios; solicitar e 
manter controle de materiais necessários e conservação dos locais sob sua responsabilidade. 
Executar tarefas afins; 
c) Limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar 
em dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; preparar 
mesas e ajudar na distribuição das refeições à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; 
auxiliar no controle do estoque de material e gêneros alimentícios; auxiliar no recebimento, 
conferência e guarda de gêneros alimentícios; manter a higiene dos locais de trabalho; guardar 
e conservar os alimentos em vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em 
geral; responsabilizar-se pelos trabalhos de cozinha; preparar dietas e refeições de acordo com 
cardápios; preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras; encarregar-se de todos os 
tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas 
espécies; preparar sobremesas e sucos dietéticos; eventualmente, fazer pães, biscoitos, 
sorvetes e artigos de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; 
fazer os pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou à preparação de alimentos; 
operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; distribuir, 
fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar os serviços de limpeza, zelando 
pela conservação e higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
b) O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e 
feriados, mediante pagamento de horas extraordinárias ou compensação de horários, a juízo da 
administração; 
 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade: Comprovação de escolaridade mínima de primeiro grau completo.  
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado 
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AGENTES DE SERVIÇOS EXTERNOS III 

SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES: 
Conduzir veículos automotores da municipalidade, destinados ao transporte de passageiros e 
cargas, recolher veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; 
comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter os veículos em perfeitas condições 
de funcionamento; refazer reparos de emergência; zelar pela conservação de veículos que lhe 
for entregue; controlar a quilometragem do veículo a seu cargo; encarregar-se do transporte e 
entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar 
o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar 
tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Habilitação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
b) Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
c) Sujeito a plantões e atendimento ao público; 
d) O exercício do cargo poderá exigir deslocamentos para a área de jurisdição do Município, 
viagens, prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados, mediante pagamento 
de horas extraordinárias ou compensação de horários, a juízo da administração. 
 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade: Comprovação de escolaridade mínima de primeiro grau completo.  
 
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado. 
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AGENTES DE SERVIÇOS EXTERNOS IV 

 
SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES: 
a) Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; executar terraplanagem, 
nivelamento, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviços de reboques; realizar 
serviços agrícolas com tratores; operar com rolo-compressor; dirigir máquinas e equipamentos 
rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos quando necessário; 
efetuar o controle de quilometragem ou de relógio marcador de horas trabalhadas; providenciar 
o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; 
zelar pela conservação e limpeza das máquinas sob a sua responsabilidade, comunicando ao 
seu superior qualquer anomalia ao funcionamento da máquina; executar outras tarefas 
correlatas. 
b) Executar lavração, gradeação, curva de nível, plantio, enfim manejar todos os equipamentos 
e implementos agrícolas acoplados ao maquinário; efetuar o controle de quilometragem ou de 
relógio marcador de horas trabalhadas; providenciar o abastecimento de combustível, água e 
lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza das 
máquinas sob a sua responsabilidade, comunicando ao seu superior qualquer anomalia ao 
funcionamento da máquina; executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Habilitação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
b) Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
c) Sujeito a plantões e atendimento ao público; 
d) O exercício do cargo poderá exigir deslocamentos para a área de jurisdição do Município, 
viagens, prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados, mediante pagamento 
de horas extraordinárias ou compensação de horários, a juízo da administração. 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade:  Comprovação de escolaridade mínima de primeiro grau completo.  
 
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado. 
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AGENTE DE SERVIÇOS EXTERNOS II 

  

SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar a locação de obras; fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo; 
trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir ou reconstruir bueiros, pontes, 
pontilhões ou bases dessas obras, fossas e pisos de cimento; fazer orifícios em pedras, 
cimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de 
tijolos ou para reboco de paredes; preparar e aplicar caiações em paredes; fazer blocos de 
cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de 
portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras de 
alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e rebocar tijolos, tacos, lambris e outros; 
trabalhar com qualquer tipo de massa e base de cal, cimento e outros materiais de construção; 
operar com instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços 
executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; dobrar ferro para armações de 
concretagem; zelar pela limpeza do setor de trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos de 
suprimento de materiais e equipamentos de pedreiro; operar com equipamentos de pedreiro, tais 
como furadeira, makita e outros; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e 
funcionamento de maquinaria e do equipamento de trabalho; ministrar ensinamentos da 
profissão à ajudantes e auxiliares; Construir e consertar estruturas de madeira; preparar e 
assentar assoalhos; executar madeiramento para tetos e para formas de concretos; fazer e 
montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; fazer reparos em diferentes objetos de 
madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; 
construir coretos e palanques; colocar cabos em ferramentas; zelar pela limpeza do setor de 
trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos de suprimento de materiais e equipamentos de 
carpintaria; operar com máquinas de carpintaria, tais como: serra-circular, moto-serra, serra-fita, 
furadeira, desempenadeira e outras; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e 
funcionamento de maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalhos 
de carpintaria; ministrar ensinamentos da profissão à ajudantes e auxiliares; construir ou 
reconstruir pontes e pontilhões de madeira; executar outras tarefas correlatas. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual; 
b) o exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e 
feriados, mediante pagamento de horas extraordinárias ou compensação de horários, a juízo da 
administração; 
c) dirigir veículos para executar tarefas relacionadas com o cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. 
 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Escolaridade: Comprovação de escolaridade mínima de 2º série do primeiro grau, por 
caracterizar atividades rotineiras, sem necessidade de conhecimentos amplos ou de 
complexidade. 
 

RECRUTAMENTO: Processo Seletivo Simplificado 
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ANEXO II 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO– EDITAL Nº 005/2022 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  - Nº______________ 

 

Nome do Candidato:  ___________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______________________CPF:_________________________________ 

Doc. De Identidade: ______________________ Órgão Expedidor:_______________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________________ 

Município: __________________________________CEP: __________________UF:_______ 

.Tel. Fixo: _____________________________ Tel.Celular:_____________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Cargo/Emprego: ______________________________________________________________ 

Escolaridade / Instrução do Candidato: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Declaro, neste momento, que tomei conhecimento, estou ciente,  e de acordo com as Regras e as 

Normas adotadas para o presente Processo Seletivo Simplificado Edital nº 005/2022, inclusive os 

requisitos para provimento do cargo,  fazendo a minha opção e inscrição por livre e espontânea 

vontade.  
 

________________________________________ 

                                                         Assinatura do Candidato 

 

Entre Rios do Sul, ____de agosto de 2022. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO– EDITAL Nº 005/2022 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  - Nº______________ 

 

NOME DO CANDIDATO_______________________________________________________ 

CARGO:_____________________________________________________________________ 

ENTRE RIOS  DO  SUL  -  RS, _______ DE AGOSTO DE   2022. 

ASSINATURA:________________________________________________________________ 

Responsável pela Inscrição 
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ANEXO III 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL  Nº 005/2022 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

Para 

PREFEITURA MUNICIPAL 

ENTRE RIOS DO SUL – RS 

 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 

CARGO: _____________________________________________ Nº de INSCRIÇÃO:_____________ 

 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

(   ) 

(   ) 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CONTRA RESULTADO PROVA TÍTULOS 

 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 

02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 

 

 

Data: ____/____/_____ 

 

 

_________________________________  _______________________________________ 

         Assinatura do candidato                               Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO IV 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO– EDITAL Nº 005/2022 

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS 

Cargo: ____________________________________________________ Nº da inscrição: ____________ 

 

Nome do candidato: ___________________________________________________________________ 

 

 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Campos preenchidos pelo candidato (deixar em 

branco) 

Nº Nº de 

horas 

Histórico / Resumo Pré – 

pontuação 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

   

      

      

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, entregar este 

formulário em 02 (duas) vias, conforme Edital. 

 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo como requisito de habilitação para o cargo 

de inscrição o curso: ________________________________________ (concluído), cujo comprovante 

estou anexando à presente relação, estando ciente de que o mesmo não será utilizado para pontuação na 

prova de títulos. 

 

Data: ______/______/_______ 

 

 

______________________________________  _______________________________________ 

           Assinatura do candidato         Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA DO EDITAL 

 
Abertura das Inscrições. 5 dias 15/08/2022 a 19/08/2022 

Publicação dos Inscritos. 1 dia 22/08/2022 

Recurso da não homologação das inscrições. 1 dia 23/08/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração e julgamento 

do recurso pelo Prefeito e Publicação da relação final de 

inscritos. 

1 dia 24/08/2022 

Análise dos currículos/critério de desempate e realização da 

prova prática para os cargos de agentes de serviços extenos 

III e IV. 

2 dias 25/08/2022 a 26/08/2022 

Publicação do resultado preliminar da seleção. 1 dia 29/08/2022 

Prazo de Recurso do resultado  1 dia 30/08/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração e julgamento 

do recurso pelo Prefeito e Publicação da relação final dos 

aprovados. 

1 dia 31/08/2022 
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