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

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 554/2014
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 que retifica o Edital de Concurso
nº 511/2014, no que segue:
1. DA TABELA DE CARGOS: No item especificamente quanto à Escolaridade e/ou outros
requisitos exigidos para o cargo de Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Religião, que passa a ser o
que segue:
“Curso Superior em Licenciatura de Graduação Plena em qualquer área do
conhecimento com curso específico de formação do Ensino Religioso, no mínimo, de 400 horas”.
2. DA PROVA PRÁTICA – CAPÍTULO VI: No item 6.7.2 quanto à máquina utilizada para
realização da prova prática para o cargo de Operador de Máquina Leve, que passa a ter a seguinte
redação:
“6.7.2. Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINA LEVE - A prova consistirá na condução
e operação de Trator, e será composta de verificação de itens de segurança, verificação da condição da
máquina e manutenção preventiva, avaliação da condução do equipamento, em consonância com as normas
do Código de Trânsito Brasileiro, bem como avaliação da correta e completa execução da tarefa estipulada.”
3. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos que fizeram sua inscrição
para os cargos de Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Religião e Operador de Máquina Leve e,
já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição, que não desejarem continuar participando do
certame, deverão preencher o formulário, Anexo I ou II deste Edital, solicitando o cancelamento da inscrição
realizada e a respectiva devolução do valor pago a título de inscrição. Caso o candidato não se manifeste no
período determinado, será considerada aceitação tácita à alteração realizada por este edital.
3.1. Para recebimento da devolução do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá
preencher o requerimento conforme modelo Anexo deste edital, informando o Banco, Agência e Conta
Corrente, em nome do próprio candidato, e entregar diretamente na Prefeitura Municipal até o dia
05/12/2014.
4. As demais disposições do Edital de Concurso nº 511/2014 permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Tramandaí, 02 de dezembro de 2014.

EDEGAR MUNARI RAPACH,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se
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MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
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ANEXO I
DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - RELIGIÃO
Nome _________________________________________________________________________________,
RG nº _____________________________, CPF ______________________________________________,
inscrito no Concurso Público de Tramandaí/RS sob nº ___________________________________________
para o cargo de Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Religião, vem DECLARAR que não deseja
permanecer inscrito e solicita a anulação da sua inscrição do Concurso Publico, solicitando a devolução da
taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Para tanto informo o que segue:
Possuo conta bancária para depósito:
(

) Sim - Banco _______ Agência________ Conta Corrente nº _____________

Nome do Correntista:__________________________________________________
( ) Não possuo conta bancária - desejo o ressarcimento na Prefeitura Municipal de Tramandaí

Sr. Candidato:
Apresentar comprovante de inscrição.

Município de Tramandaí, _____ de ________________ de 2014.

_______________________________________________
Assinatura do Candidato

Página 2 de 3

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

ANEXO II
DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE
Nome _________________________________________________________________________________,
RG nº _____________________________, CPF ______________________________________________,
inscrito no Concurso Público de Tramandaí/RS sob nº ___________________________________________
para o cargo de Operador de Máquina Leve, vem DECLARAR que não deseja permanecer inscrito e
solicita a anulação da sua inscrição do Concurso Publico, solicitando a devolução da taxa de inscrição no
valor de R$ 30,00 (trinta reais reais).
Para tanto informo o que segue:
Possuo conta bancária para depósito:
(

) Sim - Banco _______ Agência________ Conta Corrente nº _____________

Nome do Correntista:__________________________________________________
( ) Não possuo conta bancária - desejo o ressarcimento na Prefeitura Municipal de Tramandaí

Sr. Candidato:
Apresentar comprovante de inscrição.

Município de Tramandaí, _____ de ________________ de 2014.

_______________________________________________
Assinatura do Candidato
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