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EDITAL Nº 08/2021 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS 
PRÁTICA E DE TÍTULOS E DIVULGAÇÃO DE DATAS DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
O MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 
01/2020, de 09 de abril de 2020, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
1.1. Retifica-se no item 8.2 os subitens 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.15 e 8.2.16 do Edital n° 01/2020, de 09 de 
abril de 2020, no que se refere à Prova Prática, para alterar sua redação, passando a ser como consta a 
seguir com as devidas alterações, e não como constou. 
 

8.2.7. O candidato deverá comparecer no horário determinado para si pelo Edital de Convocação em 
trajes apropriados para a realização da Prova Prática, munido de documento de identidade utilizado 
na inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento. 
 
8.2.9. É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da avaliação 
e o comparecimento no horário determinado no Edital de Convocação, especificamente para si. 
 
8.2.11. Não será permitida a realização da prova ao candidato que se apresentar após o horário 
indicado para si no Edital de Convocação respectivo. 
 
8.2.15. A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de não identificação 
nominal, constando apenas o número da inscrição do candidato. A abertura e fechamento do 
malote de fichas de avaliação será realizado por testemunhas presentes no local de prova, que 
assinaram ata respectiva. 

 
8.2.16. Os candidatos serão convocados para realização das tarefas seguindo rigorosa ordem 
alfabética. 

 
1.2. Retifica-se no item 8.3 os subitens 8.3.2, 8.3.2.2, 8.3.5.3, 8.3.5.12, 8.3.6.2.4 e 8.3.6.5.3 do Edital n° 
01/2020, de 09 de abril de 2020, no que se refere à Prova de Títulos, para alterar sua redação, passando a 
ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou. 
 

8.3.2. A Prova de Títulos será aplicada a todos os candidatos aprovados na Prova Teórico-
Objetiva e convocados para esta etapa, os quais deverão enviar os títulos na MODALIDADE 
ELETRÔNICA. 
 
8.3.2.2. O título só terá sua respectiva nota validada caso esteja em total concordância com os itens 
deste Capítulo, no envio eletrônico. 
 
8.3.5.3. O preenchimento correto dos campos de envio na Área do Candidato é de inteira 
responsabilidade do candidato.  
 
8.3.5.12. Em caso de indeferimento de título apresentado, o critério utilizado será identificado na Área 
do Candidato, através dos códigos respectivos apresentados no Anexo VI deste Edital. 
 
8.3.6.2.4. A comprovação do título de pós-graduação deverá ser realizada por meio do envio de 
digitalização de fotocópia autenticada verso e anverso de diploma ou declaração oficial, em papel 
timbrado da instituição de Ensino Superior, acompanhado de digitalização de fotocópia simples do 
histórico escolar. 
 
8.3.6.5.3. No envio eletrônico, é necessária a integralidade da publicação no caso de artigos 
publicados em periódicos ou anais de eventos, de autoria individual. Na autoria de livros completos, 
deve-se enviar capa e contracapa, sumário e ficha catalográfica. Na autoria de capítulo de livro, 
acrescenta-se à capa e contracapa, sumário e ficha catalográfica, a íntegra do capítulo. 

 
1.3. Retifica-se o Critério de Código 34 do Anexo VII do Edital n° 01/2020, de 09 de abril de 2020, para 
alterar sua redação, passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou: 
 

ANEXO VII - CÓDIGOS DOS CRITÉRIOS PARA NÃO VALORAÇÃO DOS TÍTULOS 

 
 

CÓDIGO CRITÉRIO PARA NÃO VALORAÇÃO DOS TÍTULOS 

34 Outros critérios (especificados na Área do Candidato). 
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1.4. Retificam-se os itens 8.3.2.1, 8.3.3.3.1, 8.3.4, 8.3.4.1, 8.3.4.1.1, 8.3.4.1.2, 8.3.4.1.3, 8.3.6.5.2, 8.3.6.5.4, 
8.3.7.1, 8.3.7.2, 8.3.7.3, 8.3.9, 12.14.6, o Anexo VI e os Critérios de Códigos 1 a 8 do Anexo VI do Edital 
n° 01/2020, de 09 de abril de 2020, para revogá-los. 
 
1.5. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2020, de 09 de abril de 2020, as quais 
são ratificadas. 
 
2. DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA 
2.1. Divulgam-se datas do Cronograma de Execução do Concurso Público n° 01/2020. 
 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

Convocação para as Prova Prática e de Títulos 10/02/2021 

Aplicação da Prova de Títulos (período de envio dos títulos na Área do 
Candidato) 

15 a 17/02/2021 

Aplicação da Prova Prática 20/02/2021 

Publicação das Notas Preliminares das Provas Prática e de Títulos 22/02/2021 

Período de vistas do Formulário Eletrônico de Títulos e de solicitação de vistas da 
Ficha de Avaliação da Prova Prática 

22 a 24/02/2021 

Período de recursos – Notas Preliminares das Provas Prática e de Títulos 23 a 25/02/2021 

Publicação das Notas Oficiais das Provas Prática e de Títulos 26/02/2021 

Convocação para Sorteio de Desempate 26/02/2021 

Sorteio de Desempate 03/03/2021 

Homologação do Resultado Final 05/03/2021 

 
 

Quinze de Novembro/RS, 29 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Gustavo Peukert Stolte 
Prefeito Municipal de Quinze de Novembro/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 


