
 

EDITAL Nº 29, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017,  

RERRATIFICA O EDITAL Nº 26, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2017 DE PROVAS 

 

 

RERRATIFICA AS DISPOSIÇÕES 

CONSTANTES DO EDITAL Nº 26, DE 22 DE 

NOVEMBRO DE 2017 PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2017 DE 

PROVAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições 

atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a rerratificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado 

005/2017.  

 

Art. 1º. Ficam retificados os itens abaixo.  

 

ONDE SE LÊ: 
 

2.2. As inscrições serão realizadas, na modalidade presencial, a partir das 08 horas do dia 

23/11/2017 até às 17 horas do dia 24/11/2017, na Secretaria Municipal da Educação, sito à Av. 

Castello Branco, 1.061 centro, nesta cidade, no horário de expediente (das 8h às 11h45min e das 

13h30min às 17h), também admitidas por procurador devidamente habilitado (procuração com 

firma reconhecida em cartório). 

 

6.3. As provas escritas de conhecimentos serão aplicadas para todos os cargos na data provável de 

1º de dezembro de 2017 - com início às 18 horas - na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Azídia dos Santos Capellari, sito à Rua Waldemar Cabral Vieira, nº 223 - Bairro Bela 

Vista, nesta cidade. 

 

ANEXO II 

DO CRONOGRAMA 

 

ITEM FASES / ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS / PRAZOS 

1 Publicação do Edital 22/11/2017 

2 Período das inscrições 23/11/2017 a 24/11/2017 

3 Publicação do relatório geral das inscrições deferidas 27/11/2017 

4 Prazo para recursos relativos ás inscrições indeferidas (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

28/11/2017 

5 Publicação do relatório geral de homologação das inscrições 29/11/2017 

6 Data provável das provas 1º/12/2017 

7 Publicação do gabarito preliminar 10 horas 04/12/2017 

8 Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

05/12/2017 a 06/12/2017 

9 Publicação do gabarito oficial definitivo 08/12/2017 



10 Publicação do relatório da classificação preliminar 11/12/2017 

11 Prazo para recursos relativos à classificação preliminar – 

prova objetiva de conhecimentos e prova de títulos (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

 

12/12/2017 

12 Publicação da homologação do resultado final 13/12/2017 

 

* O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações por decisão da Comissão Executiva 

Especial de Processo Seletivo, conforme o número de inscrições e de recursos interpostos e/ou 

intempéries, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as publicações 

pertinentes. 

 

LEIA-SE: 
 

2.2. As inscrições serão realizadas, na modalidade presencial, a partir das 08 horas do dia 

04/12/2017 até às 17 horas do dia 15/12/2017, na Secretaria Municipal da Educação, sito à Av. 

Castello Branco, 1.061 centro, nesta cidade, no horário de expediente (das 8h às 11h45min e das 

13h30min às 17h), também admitidas por procurador devidamente habilitado (procuração com 

firma reconhecida em cartório). 

 

6.3. As provas escritas de conhecimentos serão aplicadas para todos os cargos na data provável de 

21 de dezembro de 2017 - com início às 18 horas - na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Azídia dos Santos Capellari, sito à Rua Waldemar Cabral Vieira, nº 223 - Bairro Bela 

Vista, nesta cidade. 

 

ANEXO II 

DO CRONOGRAMA 

 

ITEM FASES / ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS / PRAZOS 

1 Publicação do Edital 22/11/2017 

2 Período das inscrições 04/12/2017 a 15/12/2017 

3 Publicação do relatório geral das inscrições deferidas 18/12/2017 

4 Prazo para recursos relativos ás inscrições indeferidas (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

20/12/2017 

5 Publicação do relatório geral de homologação das inscrições 29/11/2017 

6 Data provável das provas 21/12/2017 

7 Publicação do gabarito preliminar 10 horas 22/12/2017 

8 Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

26/12/2017 a 27/12/2017 

9 Publicação do gabarito oficial definitivo 29/12/2017 

10 Publicação do relatório da classificação preliminar 02/01/2018 

11 Prazo para recursos relativos à classificação preliminar – 

prova objetiva de conhecimentos e prova de títulos (prazo 

limite para recebimento – 17 horas) 

 

03/01/2018 

12 Publicação da homologação do resultado final 04/01/2018 

 

* O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações por decisão da Comissão Executiva 

Especial de Processo Seletivo, conforme o número de inscrições e de recursos interpostos e/ou 

intempéries, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as publicações 

pertinentes. 



Art. 2º. O candidato que já efetuou a inscrição, não necessitará efetuar nova inscrição, 

permanecendo validas as inscrições já realizadas. 

  

Art. 3°. As demais disposições constantes no Edital Nº 26, de 22 de Novembro de 2017, 

permanecem inalteradas.  

 

 

São Valentim – RS, 1º de dezembro de 2017.  

 

 

 

 

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 

Prefeito Municipal 


