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EDITAL 01/2020 

 
O Prefeito em exercício e a Presidente do Poder Legislativo Municipal de Carlos Barbosa/RS, respectivamente, os Senhores 

Roberto Da-Fré e Lucilene Marchi, TORNAM PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 
 
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA: Após análise dos recursos, DIVULGA-SE novo relatório de notas da 
prova Objetiva, conforme Anexo I. O gabarito da questão de nº 38 para o cargo de TESOUREIRO foi retificado da alternativa "d" 

para "b". O referido Anexo já se encontra devidamente processado com a alteração mencionada. 
 

1.1. A consulta aos pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, 
poderá ser realizada pelos candidatos em geral na Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa/RS, e pelo recorrente diretamente na 
sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br. 

 
2. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao novo resultado de notas da prova Objetiva 
(SOMENTE PARA TESOUREIRO) deverá fazê-lo nos dias 13, 14 e 15/01/2020, diretamente na sua área do candidato, no site 
www.objetivas.com.br.  

 
2.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade no Telecentro Municipal 
de Carlos Barbosa/RS (Rua Andrea Pontin, nº 190, 2º andar, bairro centro), no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 
17h. 

 
3. Tendo em vista divulgação de novo relatório de notas da Prova Objetiva para o cargo de Tesoureiro, o Cronograma de 

Execução, Anexo IX do Edital de Abertura das Inscrições, passa a constar conforme segue: 
 

DATA EVENTOS 

10/01/2020 Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para as provas de 2ª etapa 

13 a 15/01/2020 Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva (Apenas para o cargo de Tesoureiro) 

13 a 15/01/2020 Período de entrega de Títulos  

19/01/2020 Aplicação das Provas Prática e de Aptidão Física 

07/02/2020 Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva (Apenas para o cargo de Tesoureiro) e divulgação dos resultados 
das provas de 2ª etapa 

10/02 a 12/02/2020 Período para interposição de recursos contra os resultados das provas de 2ª etapa  

21/02/2020 Divulgação do resultado dos recursos de notas das provas de 2ª etapa e convocação para Avaliação Psicológica (Guarda 
Municipal) 

01/03/2020 Aplicação da Avaliação Psicológica 

06/03/2020 Divulgação dos resultados da Avaliação Psicológica 

09/03/2020 Dia para solicitação da Entrevista Devolutiva 

16/03 a 18/03/2020 Período para interposição de recursos dos resultados da Avaliação Psicológica 

27/03/2020 
Divulgação do resultado dos recursos da Avaliação Psicológica e convocação para sorteio de desempate em ato público (se 
necessário) 

30/03/2020 Ato Público de sorteio de desempate (se necessário) 

A definir Classificação Final 

 
3.1. As demais disposições dos editais do Concurso Público e Processo Seletivo Público 01/2019 permanecem válidas. 

     
4. CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA: Os candidatos a MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS, cujos nomes 
constam no Anexo II deste edital, ficam convocados para realização da Prova Prática, conforme as disposições do Edital de 

Abertura das Inscrições, a qual será realizada, conforme cada cargo, nos termos da tabela abaixo. Nestes mesmos horários 
ocorrerá o fechamento dos portões em cada turno, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local de prova. 
 

19/01/2020 - 8h30min (horário de Brasília) - (MANHÃ) 

PARQUE DE MÁQUINAS - Rua Ivo Edmor Demartini, s/nº, 
bairro Aparecida, em frente à EMEI Arco Irís, no Município de 
Carlos Barbosa/RS.  

MOTORISTA  

19/01/2020 - 13h (horário de Brasília) - (TARDE) 

PARQUE DE MÁQUINAS - Rua Ivo Edmor Demartini, s/nº, 
bairro Aparecida, em frente à EMEI Arco Irís, no Município de 
Carlos Barbosa/RS.  

OPERADOR DE MÁQUINAS. 

 
4.1. O não comparecimento no dia, horário e local marcados nesta convocação acarretará a eliminação do candidato. 
4.2. Para fins de identificação/desidentificação, todos os candidatos ficam convocados a apresentarem-se na data e local 
indicado com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste, portando documento de 
identidade original que bem os identifique e esteja em bom estado de conservação, conforme disposições do Edital de Abertura 

das Inscrições.  

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
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4.2.1. Os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas deverão portar ainda a Carteira Nacional de Habilitação 
compatível com o(s) veículo(s) e/ou máquina(s) e/ou equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) na realização do(s) teste(s), 
conforme segue abaixo, estando, desde logo, cientes de que NÃO serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH: 
a) MOTORISTA: A Prova Prática será realizada em caminhão caçamba basculante, de forma que o candidato deverá se 
apresentar portando CNH categoria “C”. Importante ressaltar que, por ocasião da posse, será obrigatória a apresentação da CNH 

na categoria “D” ou “E”. 
b) OPERADOR DE MÁQUINAS: A Prova Prática será realizada em retroescavadeira e motoniveladora, de forma que o 
candidato deverá se apresentar portando CNH categoria “C”. Importante ressaltar que, por ocasião da posse, será obrigatória a 

apresentação da CNH na categoria “C”, “D” ou “E”. 
4.3. Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os testes não têm horário 
determinado para o término. 
4.4. Durante a realização da Prova Prática, os candidatos não poderão fazer uso de telefone celular ou de aparelhos eletrônicos. 
4.5. A identificação das Provas Práticas será realizada no dia 24/01/2020 (sexta-feira), às 16h (Horário de Brasília), na Objetiva 
Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS). A presença do candidato ao ato público não é 

obrigatória. 
 
5. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS: Os candidatos aos cargos de PROFESSOR (TODOS) E ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, desde que aprovados na etapa eliminatória, ficam convocados a procederem ao envio de TÍTULOS, se 
desejarem concorrer a esta etapa, em conformidade com o disposto no Edital de Abertura das Inscrições, nos dias 13, 14 e 
15/01/2020. Os Títulos deverão ser enviados no período mencionado, via SEDEX, postado até às 17 horas do último dia do 
prazo de envio, para o endereço da Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, 

CEP 90.420.001).  
 
6. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA: Os candidatos ao cargo de GUARDA MUNICIPAL, cujos nomes 
constam no Anexo III deste edital, ficam convocados para realização da Prova de Aptidão Física, conforme as disposições do 

Edital de Abertura das Inscrições, a qual será realizada, nos termos da tabela abaixo. Nestes mesmos horários ocorrerá o 
fechamento dos portões em cada turno, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local de prova. 

 

19/01/2020 - 8h30min (horário de Brasília) - (MANHÃ) 

CENTRO EDUCATIVO CRESCER – CEC - Rua Antônio 
Prado, nº 373, Bairro Navegantes, no Município de Carlos 
Barbosa/RS. 

GRUPO FEMININO - Todas as candidatas. 

19/01/2020 - 9h (horário de Brasília) - (MANHÃ) 

CENTRO EDUCATIVO CRESCER – CEC - Rua Antônio 
Prado, nº 373, Bairro Navegantes, no Município de Carlos 
Barbosa/RS. 

GRUPO MASCULINO - Todos os candidatos. 

 
6.1. O não comparecimento no dia, horário e local marcados nesta convocação acarretará a eliminação do candidato. 
6.2. Para realizar a prova, o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário acima 
estabelecido, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade original que bem o identifique e 
esteja em bom estado de conservação, conforme disposições do Edital de Abertura das Inscrições e Atestado Médico, emitido no 

máximo há 15 (quinze) dias da data da Prova de Aptidão Física, que comprove boas condições para a prática desportiva e 
atividades físicas; caso o candidato não apresente o atestado médico no momento da realização da prova de APTIDÃO 
FÍSICA, ficará impedido de realizá-la e será eliminado do certame. 

6.2.1 Os custos e procedimentos necessários à obtenção do atestado médico serão suportados exclusivamente pelo candidato. 
 
7. O Resultado das Provas de Aptidão Física, Prática e de Títulos será divulgado oportunamente, a partir do dia 07/02/2020. 

 
8. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das 

Inscrições. 
Carlos Barbosa/RS, 10 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Lucilene Marchi, 
Presidente da Câmara Municipal. 

Roberto Da-Fré, 

Prefeito em exercício. 
 
Conferido por Marluza de Oliveira Goulart, 
Procuradora do Município. 


