ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PIRATINI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES Nº 002/2012
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
VILSO AGNELO DA SILVA GOMES, Prefeito Municipal de Piratini, por meio da Secretaria 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. FICAM PRORROGADAS as inscrições do Concurso Público, instituído pelo Edital nº 001/2012, até
12/08/2012.
2. DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET:
2.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas até às 23h59min, do dia 12 de agosto de 2012, pelo
site www.objetivas.com.br.
2.2. A OBJETIVA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para o
pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição.
2.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de
autoatendimento, até o dia 13 de agosto de 2012, com o boleto bancário impresso (NÃO será aceito
pagamento por meio de agendamento, banco postal, depósito ou transferência entre contas).
2.5. A OBJETIVA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao
dia 13 de agosto de 2012. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não
serão acatadas.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
3.1. Em 24/08/2012 será divulgado edital de homologação das inscrições.
4. DA PROVA ESCRITA:
4.1. A Prova Escrita será aplicada em 02/09/2012, em local e horário a serem divulgados quando da
homologação das inscrições em 24/08/2012.
5. As demais disposições do Edital de Concurso nº 001/2012 permanecem inalteradas.

Município de Piratini, 13 de julho de 2012.

VILSO AGNELO DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
FÁBIO SOARES FETTER
Secretário da Administração
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