EDITAL DE SELEÇÃO Nº 018/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
POR PRAZO DETERMINADO
O MUNICIPIO DE PUTINGA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
88.186.754/0001-29, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 333, na cidade de Putinga – RS,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. FERNANDO GONÇALVES DOS
SANTOS, TORNA PÚBLICO as alterações no cronograma e na data da prova prática do
Processo Seletivo Simplificado, aberto através do Edital de Seleção nº 017/2021, para
contratação, por prazo determinado, para os cargos/empregos de OPERADOR DE
MÁQUINAS e MOTORISTA, tendo em vista as limitações impostas pela legislação eleitoral,
bem como os prazos estipulados pela Resolução nº 358/2021 do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Rio Grande do Sul e o número de inscritos até o momento, conforme segue:
1. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E PRAZO PARA RECURSOS
1.1 O Município publicará, no dia do encerramento das inscrições, a relação preliminar dos
inscritos;
1.2 O candidato poderá interpor recurso em relação à inclusão na relação preliminar, até
as 16h30min do dia útil seguinte a publicação da relação preliminar, no qual deverá
constar exposição fundamentada do pedido de alteração da classificação;
1.3 O recurso deverá ser protocolado exclusivamente no Setor de Protocolos da Prefeitura
Municipal, situado no Centro Administrativo Dr. Mário Vilanova Seixas, no horário das
8h às 11h00min. e das 13h às 16h30min, mediante comparecimento pessoal dos
candidatos ou através de procurador devidamente constituído;
1.4 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados;
1.5 Na mesma data, após a decisão dos recursos pelo Prefeito Municipal, será publicada a
lista final de inscrições homologadas, com a respectiva data e horário para realização
da prova prática;
1.6 Da classificação referida no item “4.13”, do Edital nº 017/2021, é cabível recurso
endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia, deverá ser
protocolado exclusivamente no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, situado
no Centro Administrativo Dr. Mário Vilanova Seixas, no horário das 8h às 11h00min. e
das 13h às 16h30min, mediante comparecimento pessoal dos candidatos ou através de
procurador devidamente constituído;
1.7 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal;
1.8 Será possibilitada vista da planilha de avaliação na presença da Comissão, permitindose anotações.
1.9 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados.
1.10
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;

1.11
Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu
julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito
Municipal para homologação, no prazo de um dia;
1.12
Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo ou com a
anexação de documentos não juntados no ato da inscrição;
1.13
Não haverá recurso de reconsideração;
1.14
Ficam mantidas todas as demais determinações trazidas pelo Edital de Seleção
nº 017/2021;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PUTINGA, aos vinte dias do
mês de maio de dois mil e vinte e um.
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se
EDENILSON DAVI
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento.

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 018/2021
CRONOGRAMA
FUNÇÃO/CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS e MOTORISTA
Descrição

Prazo

Data

Abertura das Inscrições
Encerramento das inscrições e publicação da relação
Preliminar de Inscritos
Recurso para a Relação Preliminar de Inscritos
Manifestação da Comissão na Reconsideração,
Julgamento do eventual Recurso pelo Prefeito e
Publicação da Relação Final de Inscritos, com data e
horário da prova prática
Realização da prova prática
Publicação do Resultado Final
Recurso para o Resultado Final
Manifestação da Comissão na Reconsideração e
Julgamento de eventual Recurso pelo Prefeito
Publicação da Homologação da Classificação Final

8 dias
1 dia

13 a 20 de maio
20 de maio

1 dia
1 dia

21 de maio
21 de maio

1 dia
1 dia
1 dia
1 dia

24 de maio
24 de maio
25 de maio
25 de maio

1 dia

26 de maio

