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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 
O MUNICÍPIO DE CHIAPETTA, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87 613 055/0001-55, com sede 
administrativa na Avenida Ipiranga, 1544, Centro, Chiapetta, RS, CEP 98760-000, neste ato 
representado por seu Prefeito, senhor Bel. OSMAR KUHN, torna público o Primeiro Adendo ao 
Edital de Concurso Público nº 1/2015. 
 
 

1. Considerando o grande número de inscritos no Edital de Concurso Público nº 01/2015, 

as provas objetivas previstas no item 6.1.1 do Edital, serão realizadas no dia 24 de 

janeiro de 2016 nos seguintes horários: 

 

1.1 Com início às 8h30min e término previsto às 11h30min na ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSORA LORETE FACK e ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 

ANCHIETTA, conforme Ensalamento a ser publicado no dia 22.01.2016 

 

1.2 Com início às 13h30min e término previsto às 16h30min na ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSORA LORETE FACK e ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 

ANCHIETTA, conforme Ensalamento a ser publicado no dia 22.01.2016 

 

2. O subitem 5.3.1 do Edital de Concurso Público nº 1/2015 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“5.3.1. Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 7,00 
(sete), a ser aplicada para os cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista 
de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e Tratorista 
Agrícola, limitados aos 30 (trinta) primeiros colocados.” (NR) 

 
3. O item 6.1 do Edital de Concurso Público nº 1/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“6.1. As provas serão realizadas na forma abaixo: 
 
6.1.1. prova escrita: no dia 24 de janeiro de 2016, com início às 8h30min e término às 
11h30min (horário oficial de Brasília, DF); 

6.1.2. prova de títulos: no dia 24 de janeiro de 2016, com início às 9h30min e término 
previsto às 12h30min (horário oficial de Brasília, DF), para os candidatos aos cargos de 
Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de 
Espanhol, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, 
Professor de Informática, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de 
Português, Professor de Religião, Professor Inglês e Professores Anos Iniciais, 
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devendo o candidato comparecer no local, acompanhado dos originais e cópias dos títulos 
que possui; 

6.1.3. prova prática: no dia 6 de fevereiro de 2016, com início às 8h30min e término 
previsto às 13h30min (horário oficial de Brasília, DF), será realizado no Parque de 
maquinas da Prefeitura, localizado na Rua Cel. Raul Oliveira, nº 127, Centro, Chiapetta, RS, 
para os candidatos aos cargos de Eletricista, Motorista de Veículo Leve, Motorista de 
Veículo Pesado, Operador de Máquinas Rodoviário, Operário, Pedreiro e Tratorista 
Agrícola. 

6.1.4. A prova prática será aplicada somente para os primeiros 30 (trinta) colocados de 
cada cargo. 

6.1.4.1. Todos os candidatos empatados na última nota de classificação da prova escrita 
serão admitidos a participar da prova prática. 

6.1.5. A empresa ASSCON-PP publicará os locais de realização das provas escritas e de 
títulos no dia 11 de janeiro de 2016, no mural interno da Prefeitura de Chiapetta, RS, e nos 
sites www.assconpp.com.br e www.pmchiapetta.com.br. 

6.1.6. Não haverá encaminhamento de comunicação aos candidatos de forma individual.” 
(NR) 

 
4. Em face do disposto no item 1 deste Adendo, o Cronograma do Anexo VII do Edital de 
Concurso Público nº 1/2015 passa a vigorar com as seguintes datas:  
 

“ DATA ATO 

” (NR) 

1º.2.2016 
Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas escrita,   
pontuação da prova de títulos e da lista de classificados para 
realização da prova prática 

2 e 3.2.2016 
Prazo de recurso lista de classificados para realização da prova 
prática, nota da prova escrita e pontuação da prova de títulos 

4.2.2016 
Publicação da lista de classificados para realização da prova 
prática, após recursos 

6.2.2016, com 
início às 8h30min e 
término previsto 

às 13h30min 

Realização das provas práticas, para os 30 (trinta) primeiros 
classificados em cada cargo 

12.2.2016 
Publicação das notas finais da prova escrita, prova prática e prova 
de títulos 

15 e 16.2.2016 Prazo de recurso da nota da prova prática  

19.2.2016 Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados  
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4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 
 
Chiapetta, RS, 6 de janeiro de 2016. 

 
 
 

OSMAR KUHN 
Prefeito de Chiapetta, RS 


