
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA - RS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011

Edital nº 002 /2011 - Re-ratificação do Edital 001/2011

Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal de Hulha Negra-RS  CARLOS RENATO TEIXEIRA MACHADO, através 

da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que: 

1. Para o cargo de Agente de Saúde, faz-se necessário que o Candidato resida na Região em que irá atuar, portanto 
deve comprovar residência fixa conforme as Micro-regiões apresentadas na tabela abaixo: 

MICRO-REGIÃO LOCALIDADE

24 Nova União, Arvoredo, Potiguara e Sete Povos
26 Meia Água, Estância Velha e Sepe Tiaraju
27 Nova Querência e Capivara B

2. Para a realização da inscrição no concurso, o candidato deve preencher na ficha de inscrição a micro-região 
pretendida, sem a possibilidade de futura alteração.

3. A comprovação do endereço de residência fixa na micro-região correspondente deverá ser solicitada após a 
aprovação com a classificação necessária em decorrência da pontuação do candidato.

4. São documentos comprobatórios de residência fixa para fins deste Edital:

4.1. Conta de água, conta de luz, conta de telefone desde que esteja, qualquer uma delas, em nome do candidato.

4.2.  Declaração da autoridade máxima do Poder Executivo da Cidade – Prefeito.

4.3. Declaração do cônjuge ou outro familiar, cujo documento comprobatório garanta residência na micro-região, de 
que o candidato realmente reside no local anexando documentação comprobatória do vínculo de parentesco.

5. Qualquer declaração inidônea fará com que a inscrição se torne nula,  ocasionando a invalidade das 
consequências oriundas do Concurso.   

6. Os candidatos ou terceiros envolvidos em qualquer tentativa de fraudar informações com o intuito de beneficiar 
ou facilitar inscrições incorretas estarão sujeitos às penalidades da lei.

7. Todos os demais itens do Edital 001/2011 com a respectiva Errata 001/2011 ficam confirmados.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Hulha Negra-RS, 16 de março de 2011.

CARLOS RENATO TEIXEIRA MACHADO

Prefeito Municipal

Comissão Coordenadora do Concurso

Gelson Luis Bastos Oyarzabal – Presidente da Comissão

Adriana Martinez Pereira de Delabary

Emerson Bernardy

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

  Secretária de Administração


