ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 019/2015
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
EDEGAR MUNARI RAPACH, Prefeito Municipal de Tramandaí, por meio da
Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37
da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente
edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DO RECURSO DE INSCRIÇÃO: Por ter sido julgado procedente
o recurso interposto, fica homologado o candidato de inscrição nº 8514, para o cargo de
Motorista, concorrendo à vaga especial como Pessoa com Deficiência, conforma relatório anexo
deste edital. O Parecer da Banca Examinadora encontra-se disponível na Prefeitura.
2. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, que será realizada nos dias 17/01 e
18/01/2015, será divulgado no dia 19/01/2015, às 14h, no Painel de Publicações do Município,
bem como, em caráter meramente informativo, pelos sites www.objetivas.com.br e
www.tramandai.rs.gov.br.
3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao gabarito
preliminar, poderão fazê-lo, nos dias 20, 21 e 22/01/2015, em conformidade com o disposto no
Capítulo IX, do Edital de Concurso nº 511/2014, junto à Secretaria Municipal de
Administração - Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, situada à Avenida da Igreja, n.º
346, no município de Tramandaí/RS, no horário das 08h30min às 11h30min, e das 13h30min
às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. No mesmo período e local de recursos
haverá vista da Prova Padrão de todos os cargos, sob fiscalização. Este é o único momento para
vista de Prova Padrão.
4. O ato público de correção eletrônica dos cartões de resposta, conforme
previsto no item 5.10.2, do Edital de Concurso nº 511/2014, será realizado no dia 21/01/2015, às
10h, na sede da Objetiva Concursos.
5. O resultado da Prova Objetiva, após a análise dos recursos de gabarito,
eventualmente interpostos, será divulgado a partir do dia 06/02/2015.

Prefeitura Municipal de Tramandaí, 16 de janeiro de 2015.

EDEGAR MUNARI RAPACH,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se
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