
   

 

    

    

 

 

EDITAL Nº 03/2015 - SMAD 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS 
 

4ª RETIFICAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS torna pública a 4ª RETIFICAÇÃO do Edital nº 02/2015 - SMAD.  
 
Onde se lê: 
 
ANEXO IV – CRONOGRAMA (exceto cargo de Guarda Municipal) 
 

FASES DATA PREVISTA* 

Publicação do edital de abertura 02/04/2015 

Período de inscrições 02/04/2015 a 22/04/2015 

Período para envio do laudo médico 02/04/2015 a 22/04/2015 

Último dia para pagamento das inscrições 23/04/2015 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 29/04/2015 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas 30/04/2015 a 05/05/2015 

Divulgação das inscrições deferidas após recursos 08/05/2015 

Solicitação de retificação de erros referentes a dados pessoais 10/05/2015 a 12/05/2015 

Divulgação dos locais de provas 14/05/2015 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 24/05/2015 

Divulgação do gabarito preliminar 25/05/2015 

Período recursal sobre o gabarito preliminar 26/05/2015 a 28/05/2015 

Divulgação do gabarito definitivo 19/06/2015 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 19/06/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas 22/06/2015 a 24/06/2015 

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas 29/06/2015  

Convocação para a prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física 29/06/2015 

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, PROVA DE TÍTULOS e PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA 

 09/07/2015 a 12/07/2015 

Divulgação do resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física  

14/07/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova 
de aptidão física  

15/07/2015 a 17/07/2015   

Divulgação do resultado definitivo da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física 

21/07/2015 

Divulgação da classificação preliminar 21/07/2015 

Período recursal sobre a classificação preliminar 22/07/2015 a 24/07/2015   

Publicação da classificação final 29/07/2015   

Homologação do concurso público 30/07/2015   

 
 
 
 
 



   

 

    

    

 

 

 
ANEXO V – CRONOGRAMA - CARGO GUARDA MUNICIPAL  
 

FASES DATA PREVISTA* 

Publicação do edital de abertura 02/04/2015 

Período de inscrições 02/04/2015 a 22/04/2015 

Período para envio do laudo médico 02/04/2015 a 22/04/2015 

Último dia para pagamento das inscrições 23/04/2015 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 29/04/2015 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas 30/04/2015 a 05/05/2015 

Divulgação das inscrições deferidas após recursos 08/05/2015 

Solicitação de retificação de erros referentes a dados pessoais 10/05/2015 a 12/05/2015 

Divulgação dos locais de provas 14/05/2015 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 24/05/2015 

Divulgação do gabarito preliminar 25/05/2015 

Período recursal sobre o gabarito preliminar 26/05/2015 a 28/05/2015 

Divulgação do gabarito definitivo 19/06/2015 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 19/06/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas 22/06/2015 a 24/06/2015 

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas 29/06/2015  

Convocação para a prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física 29/06/2015 

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, PROVA DE TÍTULOS e PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA 

 09/07/2015 a 12/07/2015 

Divulgação do resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física  

14/07/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova 
de aptidão física  

15/07/2015 a 17/07/2015   

Divulgação do resultado definitivo da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física 

21/07/2015 

Convocação para a Avaliação Psicológica 21/07/2015 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
25/07/2015, 26/07/2015 e 

27/07/2015 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica 04/08/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da Avaliação Psicológica 05/08/2015 a 07/08/2015 

Divulgação do resultado definitivo da Avaliação Psicológica 11/08/2015 

Divulgação da classificação preliminar 11/08/2015 

Período recursal sobre a classificação preliminar 12/08/2015 a 14/08/2015 

Publicação da classificação final 19/08/2015 

Homologação do concurso público 20/08/2015 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

    

    

 

 

Leia-se:  
 
ANEXO IV – CRONOGRAMA (exceto cargo de Guarda Municipal) 
 

FASES DATA PREVISTA* 

Publicação do edital de abertura 02/04/2015 

Período de inscrições 02/04/2015 a 31/05/2015 

Período para envio do laudo médico 02/04/2015 a 31/05/2015 

Último dia para pagamento das inscrições 01/06/2015 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 09/06/2015 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas 10/06/2015 a 12/06/2015 

Solicitação de retificação de erros referentes a dados pessoais 10/06/2015 a 12/06/2015 

Divulgação das inscrições deferidas após recursos 19/06/2015 

Divulgação dos locais de provas 19/06/2015 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 28/06/2015 

Divulgação do gabarito preliminar 29/06/2015 

Período recursal sobre o gabarito preliminar 
30/06/2015, 01/07/2015 e 

02/07/2015  

Divulgação do gabarito definitivo 21/07/2015 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 21/07/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas 22/07/2015 a 24/07/2015  

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas 29/07/2015  

Convocação para a prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física 29/07/2015 

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, PROVA DE TÍTULOS e PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA 

06/08/2015 a 09/08//2015 

Divulgação do resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física  

11/08/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova 
de aptidão física  

12/08/2015 a 14/08/2015 

Divulgação do resultado definitivo da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física 

21/08/2015 

Divulgação da classificação preliminar 21/08/2015 

Período recursal sobre a classificação preliminar 24/08/2015 a 26/08/2015 

Publicação da classificação final 31/08/2015 

Homologação do concurso público 01/09/2015   

 
 
ANEXO V – CRONOGRAMA - CARGO GUARDA MUNICIPAL  
 

FASES DATA PREVISTA* 

Publicação do edital de abertura 02/04/2015 

Período de inscrições 02/04/2015 a 31/05/2015 

Período para envio do laudo médico 02/04/2015 a 31/05/2015 

Último dia para pagamento das inscrições 01/06/2015 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 09/06/2015 



   

 

    

    

 

 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas 10/06/2015 a 12/06/2015 

Divulgação das inscrições deferidas após recursos 10/06/2015 a 12/06/2015 

Solicitação de retificação de erros referentes a dados pessoais 19/06/2015 

Divulgação dos locais de provas 19/06/2015 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 28/06/2015 

Divulgação do gabarito preliminar 29/06/2015 

Período recursal sobre o gabarito preliminar 
30/06/2015, 01/07/2015 e 

02/07/2015  

Divulgação do gabarito definitivo 21/07/2015 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 21/07/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas 22/07/2015 a 24/07/2015  

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas 29/07/2015  

Convocação para a prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física 29/07/2015 

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, PROVA DE TÍTULOS e PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA 

06/08/2015 a 09/08//2015 

Divulgação do resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física  

11/08/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática, prova de títulos e prova 
de aptidão física  

12/08/2015 a 14/08/2015 

Divulgação do resultado definitivo da prova prática, prova de títulos e prova de 
aptidão física 

21/08/2015 

Convocação para a Avaliação Psicológica 21/08/2015 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 29/08/2015 e 30/08/2015 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica 08/09/2015 

Período recursal sobre resultado preliminar da Avaliação Psicológica 09/09/2015 a 11/09/2015 

Divulgação do resultado definitivo da Avaliação Psicológica 16/09/2015 

Divulgação da classificação preliminar 16/09/2015 

Período recursal sobre a classificação preliminar 
17/09/2015, 18/09/2015 e 

21/09/2015 

Publicação da classificação final 23/09/2015 

Homologação do concurso público 24/09/2015 

 
 

Esteio/RS, 27 de abril de 2015.  
 

 
GILMAR ANTONIO RINALDI 

PREFEITO MUNICIPAL 




