
 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

Prefeitura Municipal de Caibaté 
 

EDITAL N.º 001/2017 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017 

De 03 de Fevereiro de 2017. 

 

Edital de Processo Seletivo para contratação, por prazo 

determinado das funções de SERVENTE, MOTORISTA, 

ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, 

FISIOTERAPEUTA e PSICÓLOGO. 

 

O Prefeito Municipal de Caibaté - RS, no uso de suas atribuições, visando à contratação 

de pessoal, por prazo determinado, amparado em excepcional interesse público devidamente 

reconhecido com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição da República, Lei Municipal nº 1.997/2006 e o 

Decreto Municipal nº 3.399, de 25 de janeiro de 2017, que regulamenta a realização do Processo 

Seletivo, torna pública a realização de Processo Seletivo, que será regido pelas normas estabelecidas 

neste Edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo será executado por intermédio de Comissão composta por três servidores 
titulares e um suplente, designados através da Portaria 111/2017, bem como com o auxílio de 
Comissões Auxiliares, se necessárias. 
 
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 
princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
 
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo será publicado integralmente no painel de publicações 
oficiais da Prefeitura Municipal e no site do município (www.caibate.rs.gov.br), sendo o seu extrato 
veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo três dias antes da abertura das 
inscrições. 
 
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo serão publicados no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal, localizado no saguão, na Avenida Padre Réus, nº 1582, na 
cidade de Caibaté, RS, e em meio eletrônico, no sítio www.caibate.rs.gov.br. 
 
1.5 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto na Lei Municipal nº 1.997/2006. 
 
1.6 O Processo Seletivo consistirá na aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e 
eliminatório, elaborada e aplicada por servidor especializado ou de terceiros contratados para esse fim, 
para todos os cargos; além de prova prática, de caráter classificatório, aplicada aos cargos que assim 
exigirem, bem como análise de currículo, aos cargos de nível superior, de caráter classificatório. 
 
1.7 A contratação será pelo prazo determinado de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período e se regerá pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 
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2. ESPECIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES  

2.1 O processo Seletivo de que trata este edital destina-se a contratação temporária e por prazo 

determinado de servidores para o atendimento da função especificada no quadro abaixo: 

 

Função Total 
de 

vagas 

Escolaridade/Requisitos 
para a função 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento* Valor da 
inscrição 

SERVENTE 01 Alfabetizado 44 horas R$ 985,00 R$ 20,00 

MOTORISTA   05 Ensino Fundamental 
incompleto 

CNH Categoria “C” 

40 horas R$ 1.360,00 R$ 20,00 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 Graduação em 
Assistência Social, 

habilitação legal para o 
exercício da profissão e  
registro no respectivo 
conselho de classe 

40 horas R$ 3.925,00 R$ 40,00 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

01 Graduação em 
Odontologia, habilitação 
legal para o exercício da 
profissão e  registro no 
respectivo conselho de 

classe  

40 horas R$ 3.925,00 R$ 40,00 

FISIOTERAPEUTA 01 Graduação em 
Fisioterapia, habilitação 
legal para o exercício da 
profissão e  registro no 
respectivo conselho de 

classe  

40 horas R$ 3.925,00 R$ 40,00 

PSICÓLOGO 01 Graduação em 
Psicologia, habilitação 

legal para o exercício da 
profissão e  registro no 
respectivo conselho de 

classe 

20 horas R$ 2.093,00 R$ 40,00 

* Os vencimentos já estão atualizados de acordo com a Lei nº 2.675/2017 

2.2 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas extras na 
eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente convocado pelo 
superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias 
proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; periculosidade ou insalubridade; 
inscrição no Regime Geral de Previdência Social; auxílio alimentação, nos termos da legislação vigente. 
 
2.3 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários ao RGPS/INSS. 
 
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os 
demais servidores estatutários pelo Regime Jurídico (Lei Municipal nº 1.997/2006), sendo a apuração 
processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  
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2.5 A descrição das atribuições de cada umas das funções encontra-se no Anexo I deste edital. 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto à sede do Município, 
sito à Avenida Padre Réus, nº 1582, centro, do Município de Caibaté, no período compreendido entre os 
dias 06 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2017 das 8h00min às 11h30min e das 13h30min 
às 17h00min. 
 
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

3.1.2 A inscrição será exclusivamente presencial, pessoalmente ou mediante procuração pública ou 

particular, com poderes especiais para realizar a inscrição no Processo Seletivo, outorgada pelo 

interessado. 

 
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes 
instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
 
3.3 Para inscrever-se o candidato recolherá aos cofres públicos taxa de inscrição, nos seguintes 
valores: 
 

CARGOS  TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

SERVENTE 
MOTORISTA 

 

R$ 20,00 

ASSISTENTE SOCIAL 
CIRURGIÃO DENTISTA  

FISIOTERAPEUTA 
PSICÓLOGO 

R$ 40,00 

 
3.4 O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser realizado junto a Tesouraria do município, localizada 

na sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Padre Réus, nº 1582, na cidade de Caibaté, RS.  

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao endereço 

e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento 

público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo 

Seletivo), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos:  

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no sítio www.caibate.rs.gov.br, no Anexo III desse edital, 

devidamente preenchida e assinada, acompanhada do comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição; 

4.1.2 Currículo profissional, de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV do presente edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo, para os 
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cargos de nível superior, sendo a entrega facultativa, uma vez que a Análise de Currículo tem natureza 

classificatória;   

4.1.2.1 O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, cópia simples dos títulos, desde que 

apresente, para conferência, os respectivos originais, devendo a Comissão certificar a autenticidade dos 

mesmos; ou então, deverá apresentar os títulos devidamente autenticados, dispensando-se assim a 

apresentação dos originais.  

4.1.3 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 OAB, CREA, CRM, CRC, etc; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 

9.503/97, artigo 15).  

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão 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.  

5.2 Os candidatos que não tiveram 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.  

5.2.1 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.  

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

julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.  

5.2.3 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um dia, 

após a decisão dos recursos.  

5.2.4 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas estarão automaticamente convocados 

para a realização das provas definidas no presente edital. 
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6. DAS PROVAS   

6.1 Para todos os cargos, o Processo Seletivo constará de PROVA OBJETIVA, de caráter 

eliminatório/classificatório, em primeira etapa, com questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 

alternativas, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as 

atribuições dos cargos.  

6.1.1 QUADRO DE CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO 

CARGO PROVA DISCIPLINA Nº 
QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

PESO 
TOTAL 

Servente  
 

Objetiva 
 
 

Português 
 

Legislação 
Municipal 

10 
 

20 
 
 
 

2,0 
 

4,0 

20 
 

80 
 
 
 

Motorista  
 

Objetiva 
 
 
 
 
 

 
Português 

 
Legislação 
Municipal 

10 
 

20 
 
 
 

2,0 
 

4,0 
 
 
 
 
 

20 
 

80 
 
 
 
 

Assistente 
Social 

 
Cirurgião 
Dentista 

 
Fisioterapeuta 

 
Psicólogo 

 

 
 
 

Objetiva 
 
 
 
 
 

Análise de 
Currículo  

 
 

Português 
 

Legislação 
Municipal 

 
 

10 
 

20 
 
 
 

 
 

2,00 
 

3,00 
 
 
 
 

20 

 
 

20 
 

60 
 
 
 
 

20 

 

6.1.2 O conteúdo programático está relacionado no Anexo II deste edital. 

6.1.3 Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada 

questão da mesma. A NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos obtidos em cada 

disciplina.  

6.1.4 As provas objetivas serão realizadas no dia 18 do mês de fevereiro de 2017, nas dependências da 

Escola José Adolfo Meister, sita à Avenida Dom Hermeto Pinheiro, nº 1590, Centro, na cidade de 

Caibaté – RS, com início às 09h00min e término às 11h00min. 

6.1.5 No dia, hora e local fixados para a realização das provas, os candidatos deverão apresentar-se 
com antecedência mínima de 30 minutos, munidos do comprovante de inscrição, de documento oficial 
com foto, sendo um dos elencados no item 4.1.2, e do material indicado no edital. 
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6.1.6 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, não poderá prestar a prova e será 

excluído do certame. 

6.1.7 Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será 

admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da mesma; 

em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  

6.1.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os 

documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 90 (noventa) dias, ocasião em que 

poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 

digital em formulário próprio.  

6.1.9 As provas serão aplicadas pela Comissão que poderá, se necessário, ser auxiliada por fiscais 
previamente designados por ato da autoridade competente.   
 
6.1.10 Antes de se iniciarem os trabalhos, os membros da Comissão ou os fiscais, se houver, farão os 
esclarecimentos e advertências contidas no edital, a serem observadas pelos candidatos durante a 
realização das provas. 
 
6.1.11 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo, o candidato que: 
apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregadas pela 
realização do concurso ou com os outros candidatos; durante a realização de qualquer prova, 
demonstrar comportamento inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou 
pessoas estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como se utilizando de livros, notas ou 
impressos, salvo os expressamente permitidos no edital; durante a realização das provas estiver 
fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares. 
 
6.1.12 Nas hipóteses previstas no item 6.1.11, será lavrado “auto de apreensão de prova e exclusão de 
candidato”, fazendo-se constar o fato com seus pormenores, o qual será assinado por, no mínimo, dois 
membros da Comissão ou fiscais e pelo candidato eliminado. 
 
6.1.13 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova e exclusão de 
candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas testemunhas.   
 
6.1.14 No horário aprazado para o encerramento das provas, serão estas recolhidas, 
independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente pelos candidatos. 
 
6.1.15 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de registro em ata. 
 
6.1.16 Os cadernos de provas não conterão a identificação dos candidatos, exceto em relação ao 
número que corresponder ao mesmo sinal gráfico impresso no canhoto de identificação destacado do 
mesmo. 
 
6.1.17 Os canhotos de identificação, destacados dos cadernos de prova, serão recolhidos em invólucros 
separadamente destes, os quais serão lacrados, mediante a assinatura de todos os membros da 
Comissão, do fiscal da sala, quando for o caso, e, ainda do último candidato da sala a entregar o 
caderno de provas.  
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6.1.18 As provas serão corrigidas exclusivamente por intermédio dos cadernos de provas preenchidos 
pelos candidatos.  
 
6.1.19 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos mediante a utilização de 
caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma alternativa em cada questão. 
 
6.1.20 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as questões que foram 
respondidas à lápis, sem posterior confirmação à caneta. 
 
6.1.21 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa assinalada pelo 
candidato, ou que conter rasuras ou borrões. 
 
6.1.22 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que permitam a 
identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela Comissão. 
 
6.1.23 No prazo de dois dias, a Comissão procederá a correção dos cadernos de prova e registrará as 
notas auferidas, procedendo a abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação e 
comparando-os com aqueles que contiverem igual numeração, para identificar a nota atribuída a cada 
candidato. 
 
6.1.24 No mesmo prazo, se for o caso, serão aplicados os critérios de desempate nos termos previstos 
neste Decreto, inclusive, no que se refere a necessidade do sorteio público. 
 
6.1.25 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas será o resultado preliminar 

publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, se houver. 

6.1.26 Serão considerados aprovados em PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à etapa seguinte, os 

candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota final da prova objetiva.  

6.1.27 Para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, FISIOTERAPEUTA e 

PSICÓLOGO, haverá ANÁLISE DE CURRÍCULO, em segunda etapa, de caráter classificatório, nos 

termos deste edital.  

6.1.28 A nota da Análise de Currículo será somada à nota obtida na Prova Objetiva, para composição 

da NOTA FINAL.  

6.1.29 Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo e, em lugar visível, os 

seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, 

documento de Identidade, e uma garrafa de água, transparente. A Comissão não se responsabiliza por 

quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em 

local indicado pelo fiscal dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e sob inteira 

responsabilidade do mesmo. 

 

6.2 DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

6.2.1 A análise do currículo terá caráter classificatório.  

6.2.2 A não apresentação do currículo devidamente acompanhado dos títulos neste elencados não 

implicará a desclassificação do candidato, permanecendo a pontuação obtida na Prova Objetiva.  



 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

Prefeitura Municipal de Caibaté 
 

6.2.3 Apenas serão analisados os Currículos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de acordo 

com o item 6.1.25 do presente Edital.  

6.2.4 O candidato deverá preencher e imprimir o modelo de formulário (Anexo IV) e apresentá-lo no 

momento da inscrição, devendo anexar as fotocópias dos títulos devidamente autenticadas, dispensado 

da apresentação dos originais, ou, anexar fotocópia simples dos títulos, devendo apresentar os originais 

para conferência pela Comissão, a qual certificará em cada fotocópia a conferencia com o original 

apresentado.  

6.2.5 A escolaridade exigida ou a formação inferior para desempenho da função não será objeto de 

avaliação e pontuação.  

6.2.6 A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem apresentados na Análise de Currículo é 

exclusiva do candidato.  

6.2.7 Nenhum título receberá dupla pontuação. 

6.2.8 Certificados de conclusão de graduação, pós graduação, mestrado ou doutorado realizados em 

outro país com apresentação em língua estrangeira deve ser devidamente traduzido para língua 

nacional portuguesa conforme Lei nº 9.394/96.  

6.2.9 Não serão pontuados como títulos declarações que apenas informem que o candidato está 

regularmente matriculado em curso de pós graduação, mesmo que nessa declaração conste a previsão 

de término do mesmo. A declaração de conclusão de curso somente será considerada válida se 

informar EXPRESSAMENTE que o referido curso foi integralmente concluído. 

 

6.2.10 Grade da Pontuação de Títulos 

Itens Títulos por 
item 

Pontuação por 
item 

Títulos Pontuação por 
título 

1. Pós graduação (todos 
concluídos)  
Caso o(a) candidato(a) seja 
detentor(a) de formação 
múltipla, pós graduação, 
prevalecerá o título maior e 
para cada nível será 
considerado apenas um 
título 

03 10,5 

Especialização 
____________ 

Mestrado 
____________ 

Doutorado 

3,0 
____________ 

3,5 
____________ 

4,0 

2. Graduação – Curso 
superior e/ou Licenciatura 
Plena – (concluído). 
Exceto o curso de 
exigência do cargo 

01 2,5 

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

3. Cursos, Seminários, 
Jornadas, Treinamentos, 
Oficinas, Workshops, 
Simpósios, Congressos, etc., 
desde que relacionados com 
o cargo de inscrição, com a 
data de início da realização 
do evento dentro dos últimos 
cinco anos, contados da data 

04 6,0 

I. Até 10 horas 

II. De 11 a 50 
horas 
 
III. De 51 a 100 
horas 
 
IV. De 101 a 
300 horas 

0,2 
 

0,4 
 
 

0,7 
 
 

1,0 
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de encerramento do período 
para entrega dos títulos, de 
acordo com o descrito ao 
lado: Títulos que não 
apresentarem o período de 
realização do evento não 
serão pontuados. Neste item 
deverão ser encaminhados 
apenas os 04 (quatro) 
primeiros títulos listados para 
entrega. Caso o candidato 
entregue número de títulos 
superior, serão 
desconsiderados a partir do 
quinto. 

 
V. Acima de 301 
horas 
 

Cursos com 
carga horária 
definida em dias 
ou meses serão 
considerados na 
seguinte 
proporção:   
01 dia: 08 horas 
01 mês: 80 
horas 

 
 

1,5 

4. Publicações como autor 
ou coautor em revistas 
científicas, coletâneas, anais, 
livros ou capítulos de livros 
publicados. (Pontuação por 
trabalho) 
Forma de apresentação: 
Cópia da ficha catalográfica, 
artigo específico e página 
onde identifique a 
autoria/coautoria. 

02 1 
Pontos por cada 

publicação 
0,50 

5. O curso de exigência do cargo não será utilizado para pontuação. Títulos de formação de nível médio, 
técnico (médio, pós-médio) não serão pontuados. Títulos de graduação ou pós-graduação, além do de 
exigência terão pontuação conforme item 1 e 2. 

6. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com o 
cargo. 

7. Para comprovação do item 3 desta Grade, o comprovante deverá ser diploma, certificado de conclusão 
do curso, declaração ou atestado, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser expedido 
pela mesma. Não serão pontuados boletim de matrícula, histórico escolar ou outra forma que não a 
determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida. 

8. Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado, será 
aceita a cópia do diploma, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado/Declaração de 
conclusão do curso, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar 
do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as 
respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da dissertação ou tese. 

9. Cursos sem carga horária definida não receberão pontuação 

10. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados quando 
traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado, e, no caso de Graduação e Pós-
Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, EXCETO para os casos previstos no Decreto nº 5.518, de 23 de agosto de 
2005, que Promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 
Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul 

11. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive 
tempo de serviço público ou privado, estágios, monitorias, bolsas, cursos preparatórios, projetos ou ainda 
participação em cursos/eventos como painelista, organizador ou palestrante. 
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7. DO GABARITO E DO PRAZO RECURSAL 

7.1 O gabarito da prova objetiva será divulgado após o encerramento da aplicação da prova prática, 

sendo afixado no Painel de Publicações Oficiais do município bem como divulgado no sítio 

www.caibate.rs.gov.br 

7.2 Do gabarito, os candidatos poderão interpor recurso escrito perante a Comissão, no prazo de um 

dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, devendo cada recurso ser 

interposto separadamente, de acordo com o Anexo V deste edital. 

7.3 Será permitida vista da prova padrão, durante o prazo recursal, sendo a mesma disponibilizada pela 

Comissão na sede da Prefeitura Municipal de Caibaté, Avenida Padre Réus, nº 1582, na cidade de 

Caibaté das 8h00min às 11h30 min e das 13h30 min as 17h00min, podendo o candidato fazer 

anotações. 

7.4 A Comissão julgará os recursos interpostos no prazo de um dia, publicando sua decisão no painel 

de publicações oficiais do município, bem como no sitio www.caibate.rs.gov.br. 

7.5 Havendo a procedência de algum dos recursos, com alteração do gabarito oficial, por força de 

impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração. 

7.6 Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executora do 

Concurso, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos, 

independente de terem recorrido, quando serão computados os pontos respectivos, exceto para os que 

já receberam a pontuação.  

7.7 Após a análise dos recursos será publicado edital com o gabarito oficial. 

 

8. DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

8.1 O resultado da prova objetiva e da análise de currículo será publicado juntamente com a divulgação 

do gabarito oficial, no painel de publicações oficiais do município e no site www.caibate.rs.gov.br, 

podendo o candidato interpor recurso, no prazo de um dia. 

8.2 Será possibilitada a vista dos currículos dos candidatos, bem como dos títulos que os integram,  

permitindo-se anotações, na presença da Comissão,  na sede da Prefeitura Municipal, Avenida Padre 

Réus, nº 1582, na cidade de Caibaté, das 8h00min  as 11h30min  e das 13h30min as 17h00min do dia 

designado para a interposição do recurso, conforme cronograma anexo ao presente edital. 

8.3 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 
 
8.4 A Comissão julgará os recursos interpostos no prazo de um dia, publicando sua decisão no painel 

de publicações oficiais do município, bem como no sitio www.caibate.rs.gov.br. 

8.5 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para 
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 
 

  

http://www.caibate.rs.gov.br/
http://www.caibate.rs.gov.br/
http://www.caibate.rs.gov.br/
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9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
 
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, 
terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 
 
9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, considerada esta na data da publicação do resultado final; 
 
9.1.2 Sorteio em ato público. 
 
9.2 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. 
 
9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da 
publicação da lista final dos selecionados.  
 
 
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  
 
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão 
encaminhará o Processo Seletivo ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 
 
10.2 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. 
 
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo e autorizada a contratação pelo Prefeito, será 
convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável uma única vez, à critério 
da Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  
 
11.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei; 
 
11.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
11.1.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
 
11.1.4 Apresentar atestado médico exarado pela junta médica oficial do Município, no sentido de gozar 
de boa saúde física e mental. 
 
11.1.5 Estar no gozo dos direitos políticos; 
 
11.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 
 
11.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.  
 
11.3 É de inteira responsabilidade do candidato manter atualizados os seus dados cadastrais junto ao 
município. 
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11.4 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 
cronológica crescente. 
 
11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, prorrogável, uma única vez, 
por igual período.  
 
11.6 No período de validade do Processo Seletivo, em havendo a rescisão contratual, poderão ser 
chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada 
a ordem classificatória. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 
candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
 
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 
 
12.3 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.  
 
12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 
 
 
CAIBATÉ, 03 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 
 
       AMAURI PIRES DA SILVA 
              Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
 
ADILSON BENTZ 
Secretário de Administração e Planejamento 
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Cronograma do Processo Seletivo 

 
 

Publicação em jornal local 03/02/2017 

Período de inscrições 06/02/2017 a 10/02/2017 

Publicação dos inscritos 13/02/2017 

Recurso da não homologação 14/02/2017 

Manifestação da Comissão na reconsideração e 
julgamento pelo Prefeito, e publicação da relação 

final dos inscritos 

16/02/2017 

Aplicação da prova objetiva 18/02/2017 

Divulgação do gabarito 18/02/2017 após o encerramento das provas 

Prazo de recurso do gabarito 20/02/2017 

Divulgação do gabarito final 21/02//2017 

Divulgação do resultado da análise de currículos 21/02/2017 

Recurso da análise dos currículos 23/02/2017 

Manifestação da Comissão na reconsideração e 
julgamento pelo Prefeito 

24/02/2017 

Divulgação do resultado preliminar 01/03/2017 

Prazo de recurso resultado preliminar 02/03/2017 

Sorteio (se houver) 03/03/2017 

Publicação do Edital de homologação do 
processo seletivo 

03/03/2017 
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ANEXO I 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: executar trabalhos rotineiros e limpeza em geral; ajudar na remoção ou 

arrumação de móveis e utensílios; 

b) Descrição Analítica: fazer o serviço e faxina em geral; remover o pó dos móveis, paredes, tetos, 

portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 

arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar 

assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de  cama e mesa; coletar lixo dos depósitos 

colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer 

café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; eventualmente, operar 

elevadores; preparar merenda e outros alimentos para crianças de creche e escolares; executar 

tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semana de 44 horas; 

b) Especial: Sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: alfabetizado. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: conduzir e zelar pela condução de veículos automotores em geral; 

b) Descrição Analítica: conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e 

cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado, quando concluída a jornada do dia, 

comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições 

de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 

entregue; encarregar - se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 

confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água, 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, e, encarregar-se do carregamento dos 

veículos, de cargas leves e não penosas; zelar, manter e providenciar as prefeitas condições de 

trafegabilidade do veículo, no que tange a lavagem, limpeza interna e conservação do veículo ao 

qual o Servidor estiver subordinado ou utilizando. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas. 
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b) Especial: uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima 18 anos; 

b) Instrução: 1º grau incompleto. 

c) Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do Código Nacional de Trânsito, Categoria “C”. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: planejar programas de Bem Estar Social, promover a sua execução; 

estudar, planejar, diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. 

b) Descrição Analítica: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de assistência social; 

preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar nos casos de 

reabilitação profissional; encaminhar pacientes a dispensários e hospitais; acompanhar o 

tratamento e a recuperação dos mesmos assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos 

sobre situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados 

para estudo e encaminhamento; estudar os antecedentes da família; participar de seminários 

para estudo e diagnósticos dos casos e orientar os pais em grupo e individualmente, sobre o 

tratamento adequado; supervisionar o Serviço Social através das Agências; orientar, na seleção 

sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudos e ingresso nas colônias de férias; 

selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, 

à cegos, etc.; orientar investigações sobre situações moral e financeira de pessoas que 

desejarem receber ou adotar crianças; manter contato com a família legitima e a substituta, 

promover o recolhimento de crianças abandonadas a asilos; fazer levantamento sócio-

econômico com visitas e planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistência a 

condenados por delito ou contravenção, bem como as suas famílias; promover a reintegração 

dos condenados as suas famílias e na sociedade; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: serviço externo, contato com o público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: nível superior. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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CATEGORIA FUNCIONAL: CIRURGIÃO DENTISTA  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Sintéticas: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e preceder a 

odontologia profilática. 

b) Genéricas: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 

população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita 

em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescentes, adulto e idoso); encaminhar e orientar 

os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando 

seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar 

pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na 

conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos 

de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde 

coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento 

local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 

programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as 

equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 

bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo demais servidores auxiliares, e executar outras 

tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária de 40 horas semanais; 

b) Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual recomendados; 

c) Trabalhar em regime de plantão, quando requisitado. 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso Superior, com habilitação legal para o exercício da profissão de Cirurgião 

Dentista; 

c) Registro no Conselho Regional de Odontologia. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a 

execução de trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicas para a 

reabilitação do indivíduo. 

b) Descrição Analítica: executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo método fisiatra e 

sob a supervisão deste com a finalidade de auxiliar na restauração da capacidade física 

diminuída por doenças ou lesões. A execução compreende a efetivação final de uma prescrição 

médica nos seus aspectos de movimentação de paciente, manipulação de aparelhos e 
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supervisão de exercícios. Executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo método 

fisiatra sob a supervisão deste com a finalidade de conservar ou desenvolver a capacidade física 

do paciente. Esses métodos são executados em pacientes com lesões muscolo-ósteo-

articulares em fase de recuperação ou pacientes pneumológicos que necessitem terapia física, 

juntamente com outra forma de terapia. Estes serviços serão executados em hospitais, 

unidades, ambulatórios e secções próprias. Informar ao médico e solicitar orientação sobre 

qualquer manifestação que se acrescente ao quadro inicial sobre a evolução eventualmente 

desfavorável no caso ou qualquer aspecto que não se inclua na sua competência. Participar de 

reuniões de equipe relatando o tratamento executado e a evolução observada. Dar assessoria a 

questões relativas à sua competência. Executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

   

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

b) Instrução: Nível superior; 

c)  Idade: mínima de 18 anos; 

d) Outras: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 09 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar atividades no campo de psicologia aplicada ao trabalho, da 

orientação educacional e da clínica psicológica. 

b) Descrição Analítica: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação 

das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto-de-

vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar 

pesquisas sobre atitudes, comportamento, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar 

causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer 

psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para 

tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em 

instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudos; empregar 

técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc.; atender 

crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadora de 

desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais; 

formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, medicas e 

educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar 

pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 

psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; 

redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as 

necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o 

prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos 

processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; executar tarefas afins. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária de 20 horas semanais. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima 18 anos completos, 
b) Instrução: Nível Superior 
c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão Psicólogo. 
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Processo Seletivo nº 01/2017 
 
 

ANEXO II 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Cargos: SERVENTE E MOTORISTA 
 
PORTUGUÊS Conteúdos: 1) Interpretação de texto: ideia central; leitura compreensão das informações; 
vocabulário; substituição de palavras e expressões no texto. 2) Ortografia. 3) Acentuação. 4) 
Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos: singular e plural; aumentativo e diminutivo; 
feminino e masculino. 5) Sinônimos e antônimos. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal ; Lei Municipal nº 1.997/2006 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Municipais), atualizada até a presente data. 
 
 
Cargos: ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO 
 
PORTUGUÊS Conteúdos: 1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção 
comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado contextual de palavras e expressões; 
pressuposições e inferências; emprego de nexos e outros recursos coesivos. 2) Ortografia. 3) 
Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras. 6) Semântica. 7) 
Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes 
do verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e 
verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) 
Vícios de linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal nº 1.997/2006 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Municipais), atualizada até a presente data. 
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ANEXO III 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017  

  

Função Pretendida: __________________________________________________________________ 

Dados Pessoais:  

Nome______________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________  n.°: ____________  

Bairro: ________________________________Cidade: ______________________________________  

Estado: ________________________________CEP: _______________________________________  

Telefone (Residencial): ___________________Telefone (Celular): _____________________________  

E-mail:_____________________________________________________________________________  

Data de Nascimento: __________________ Idade: _________Estado Civil: ______________________ 

 

Dados Gerais:  

RG: ___________________Órgão. Exp.: _______ Data Exp.:___/_____/_____ CPF: ______________             

       

Caibaté, ______ de ________________de 2017.   

  

_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

  

_____________________________________________  

Servidor (a) responsável  

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

 

Cargo: _______________________________________________ ___________________________ 

 

Candidato: _______________________________________________________________________  

Local: Prefeitura Municipal de Caibaté. 

Caibaté, ____/____/2017. 

 
 

  



 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

Prefeitura Municipal de Caibaté 
 

ANEXO IV 

ANÁLISE DE CURRÍCULO   

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017  

Função: ___________________________________________________________________ 

Nome do candidato: _________________________________________________________ 

 Nº da identidade: _________________________________CPF: ______________________ 

  

Campos para preenchimento pelo candidato   (a cargo da 
Banca)  

  
Nº 
(*)  

Nº de 
horas  

Histórico / Resumo  
Pré – 

pontuação  
Avaliação  Revisão  

Exigência do 
cargo  

-  -  

Comprovante de habilitação para o 

cargo/curso: ___________________________                 
( ) concluído (  ) em andamento. (Título não 

será utilizado para pontuação, sendo obrigatório 
anexá-lo a este formulário)    

  
-0-  

-  -  

P
ó
s
-G

ra
d
u
a
ç
ã

o
 

Doutorado  01    
  
        

Mestrado  02    
  
       

Especialização  03    
  
        

Graduação  04    
  
        

Participação em  
Cursos,  

Seminários,  
Jornadas,  

Treinamentos,  
Oficinas,  

Workshops,  
Simpósios,  

Congressos, etc.  

05    
  
       

06    
  
        

07    

  
        

Apresentação de 
trabalhos,  
palestras, 

oficinas, painéis.  

08    

  
 

      

Publicações  
 

09    
  
       

10    
  
       

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital de Abertura 

das Inscrições e demais publicações e assumo total responsabilidade pelos documentos apresentados e pelas 

informações prestadas neste formulário.  

 
   Data    Assinatura do candidato    Assinatura do responsável pelo recebimento  

BANCA 

AVALIADORA  

 

 

NOTA: ________  



 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

Prefeitura Municipal de Caibaté 
 

ANEXO V 
 

RECURSOS 
 

 

NOME: ________________________________________________________________________________  
  
FUNÇÃO: ______________________________________________________________________________  
  

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)  
  

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
CONTRA RESULTADO PROVA OBJETIVA  
CONTRA RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO    
CONTRA RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Ref. Prova objetiva  
Nº da questão: ____________  
Gabarito Preliminar/Oficial: ______  
Resposta Candidato: ___________  

  
INSTRUÇÕES:  
  
Entregar o recurso no Protocolo da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Padre Reus, n.º 1582,  
Centro, Caibaté/RS, no horário das 08h às 11h30min, e das 13h30min às 16h, durante o prazo recursal 

fixado no edital.  
  
Cada recurso conterá:  1 (uma) Capa;  
                             1 (um) Formulário para cada questionamento.  

  
Datilografar, digitar ou escrever em letra de forma (clara e legível), de acordo com as especificações 

estabelecidas no Edital;  
  

Identificar-se apenas na Capa do Recurso;  
  
Apresentar fundamentação lógica e consistente.  
  
Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 

02 (duas) vias.  
  
 Data: ____/____/____  
  

  

  
Assinatura do candidato   Assinatura do Responsável p/ recebimento  
  

 

  



 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

Prefeitura Municipal de Caibaté 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017  

  

RECURSO ADMINISTRATIVO  

  
Se for recurso de gabarito, indicar o nº da questão: ........................................................................   

Justificativa do candidato – Razões do Recurso  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


