MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS PODERES EXECUTIVO E
LEGISLATIVO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2019
EDITAL 10/2020
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 o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: Após a análise dos recursos interpostos, ratifica-se o resultado da avaliação
psicológica divulgado pelo Edital 05/2020, o qual passa a constar como resultado definitivo da avaliação psicológica.
1.1. A partir desta publicação, os pareceres exarados pela Banca Revisora poderão ser consultados na Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa/RS.
Cada recorrente também poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS: Após a análise dos recursos interpostos, divulga-se o resultado definitivo da prova de
títulos, conforme Anexo deste edital.
2.1. A partir desta publicação, os pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos poderão ser consultados na Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa/RS. Cada recorrente também poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site
www.objetivas.com.br.
3. REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE DESEMPATE (EXCETO PARA OS CARGOS DE OPERÁRIO E TESOUREIRO): Depois de decorridas todas as etapas do
certame e processados todos os resultados, conforme estipulado pelo Edital de Abertura das Inscrições, constatada a existência de empates
entre os candidatos classificados, divulga-se a realização de sorteio de desempate para definição da classificação final, o qual será realizado em
12/08/2020 (quarta-feira), às 10h (Horário de Brasília), na Objetiva Concursos, com transmissão ao vivo via Facebook e Instagram da Objetiva
Concursos, haja vista as medidas de prevenção do contágio do COVID-19. O Relatório preliminar de classificação de cada cargo, contendo os
empates, consta no Anexo deste edital.
3.1. Qualquer cidadão poderá acompanhar a transmissão do ato em tempo real, desde que seja seguidor dos perfis onde o ato será transmitido.
No Facebook, busque por Objetiva Concursos Ltda. Já no Instagram @objetivaconcursosltda.
4. A classificação final, após a realização do sorteio, será divulgada a partir de 14/08/2020, restando pendente, ainda, a finalização do certame
para os cargos de operário e tesoureiro, em virtude dos Mandados de Segurança de nº 5000400-25.2020.821.0144 e nº 500000703.2020.8.21.0144 e nº 5000121-39.20208.21.0144, respectivamente, os quais aguardam decisão de mérito.
5. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições.
Carlos Barbosa/RS, 10 de agosto de 2020.

Lucilene Marchi,
Presidente da Câmara Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito.

Registre-se e publique-se.
Conferido por Marluza de Oliveira Goulart,
Procuradora do Município.
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