MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS PODERES EXECUTIVO E
LEGISLATIVO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2019
EDITAL 08/2020
O Prefeito e a Presidente do Poder Legislativo Municipal de Carlos Barbosa/RS, respectivamente, o Senhor Evandro Zibetti
e a Senhora Lucilene Marchi, TORNAM PÚBLICO o presente edital para divulgar que, encerrada a suspensão dos prazos de
processos administrativos prevista no Decreto Municipal nº 3.536/2020, retoma-se o andamento do Concurso e Processo Seletivo
Público nº 01/2019 e, ainda o que segue:
1. Diante da constatação de divergência em relação ao gabarito publicado na data de 23/12/2019, especificamente para o cargo de
operário, com fulcro na Súmula 473, do STF, a Comissão Executiva, em conjunto com a Procuradoria do Município, deliberou pela
anulação da questão de número 22, diante do que se DIVULGA novo gabarito definitivo e novo relatório de notas da prova
objetiva, especificamente para esse cargo, conforme Anexos I e II deste edital.
2. PERÍODO DE RECURSOS: Os candidatos para o cargo de operário interessados em interpor recurso relativo ao resultado ora
divulgado deverão fazê-lo nos dias 10, 11 e 12/06/2020, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2.1. Em virtude da pandemia de Covid-19 e das medidas preventivas necessárias à contenção da disseminação do vírus, não será
disponibilizado local com computador no Município para interposição de recursos via internet.
3. Tendo em vista a retomada do certame e a divulgação de novo relatório de notas da prova objetiva para o cargo de operário, o
Cronograma de Execução, Anexo IX do Edital de Abertura das Inscrições, passa a constar com o acréscimo das datas abaixo
estipuladas, restando pendente, ainda, a definição da data de divulgação do resultado dos recursos da avaliação psicológica e da
prova de títulos e convocação para sorteio de desempate em ato público (se necessário), assim como as datas posteriores.
DATA
09/06/2020
De 10 a 12/06/2020
18/06/2020
A definir
A definir
A definir

EVENTOS
Divulga novo gabarito definitivo e novo relatório de notas da prova objetiva para o cargo de operário
Período para interposição de recursos do novo relatório de notas da prova objetiva para o cargo de operário
Divulgação do resultado dos recursos de notas da prova objetiva (apenas para o cargo de operário)
Divulgação do resultado dos recursos da avaliação psicológica e da prova de títulos e convocação para sorteio de desempate em
ato público (se necessário)
Ato público de sorteio de desempate (se necessário)
Classificação final

3.1. As demais disposições dos editais do Concurso Público e Processo Seletivo Público 01/2019 permanecem válidas.
4. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das
Inscrições.
Carlos Barbosa/RS, 09 de junho de 2020.

Lucilene Marchi,
Presidente da Câmara Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito.

Conferido por Marluza de Oliveira Goulart,
Procuradora do Município.

Registre-se e publique-se.
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