ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2016

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA EMPREGOS
EDITAL Nº 001-A/2016
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
NORTON JOÃO MATTER, Prefeito Municipal de Senador Salgado Filho, por meio da Secretaria de
Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica
Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar a PRORROGAÇÃO do período de inscrições até
12/06/2016.
1. Ao passo da prorrogação acima citada, RETIFICAM-SE as datas contidas nos itens 2.4, 2.5.1, 2.5.4,
2.8.1 e 5.1, do Edital nº 001/2016, que passam a constar conforme segue:
2.4. PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 29/04/2016 a 12/06/2016.
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 29 de abril de
2016 até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 12 de junho de 2016, pelo site www.objetivas.com.br.
2.5.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de
autoatendimento, até o dia 13 de junho de 2016, com o Boleto Bancário impresso. A OBJETIVA, em nenhuma
hipótese, processará qualquer registro de pagamento posterior a essa data. NÃO será aceito pagamento por
meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas.
2.8.1. A partir de 24/06/2016 será divulgado Edital de Homologação das Inscrições, com a respectiva relação de
candidatos homologados, diretamente no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter
meramente informativo na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.senadorsalgadofilho.rs.gov.br.
5.1. A Prova Objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para 17/07/2016, em local e horário a serem
divulgados por Edital.
2. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
Os candidatos inscritos no presente certame, que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição e
que NÃO tenham interesse em continuar participando deste processo Seletivo Público, em virtude das alterações
ora realizadas, deverão preencher o formulário, Anexo I deste Edital, solicitando o cancelamento da inscrição já
realizada e a respectiva devolução do valor pago a título de inscrição. Caso o candidato não se manifeste no
período determinado, será considerada sua tácita aceitação à alteração realizada por este edital.
2.1. Para a devolução do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento,
Anexo I deste Edital, informando o Banco, Agência e Conta Corrente e entregar o requerimento pessoalmente
na Prefeitura Municipal, situada na Rua Henrique Osvaldo Pukall, nº 80, Bairro Centro, no Município Senador
Salgado Filho, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min, durante o período de 23/05/2016 a
31/05/2016, impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, munido de documento de identidade
original e comprovante do pagamento da taxa de inscrição original (boleto bancário quitado).
2.2 Será aceito pedido de devolução do valor da taxa de inscrição por procuração, desde que entregue o
instrumento de mandato outorgado através de instrumento público ou particular, contendo poder específico para
tal finalidade, conforme Anexo II deste, com reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante, acompanhado
de documento de identidade do outorgado e do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário
quitado) original.
3. Os demais itens do Edital nº 001/2016 permanecem válidos.

Município de Senador Salgado Filho, 20 de maio de 2016.

NORTON JOÃO MATTER,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.
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ANEXO I
DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu, ____________________________________________________________________________________ portador do RG
nº __________________________________, CPF __________________________________________, inscrito no processo
Seletivo

Público

nº

001/2016

-

Município

de

_____________________________,

Senador

Salgado

para

Filho

-

Edital

o

nº

001/2016,

sob

emprego

nº
de

____________________________________________________________________________________, venho REQUERER
O

CANCELAMENTO

DA

INSCRIÇÃO

E

A

DEVOLUÇÃO

do

valor

de

R$

___________

(_______________________________________________), referente ao pagamento da taxa de inscrição no certame.

Para tanto informo o que segue:
Conta bancária para depósito:
Banco _______________ Agência_______________________ Conta Corrente nº _______________________
Nome do Correntista:_____________________________________________________________________________
CPF do Correntista: _______________________________________________________________________

Sr. Candidato:
Apresentar comprovante de inscrição devidamente quitado.

_________, _____ de ________________ de 2016.

_______________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

P

R

O

C

U

R

A

Ç

Ã

O

Eu, _______________________________________________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº ________________, residente e domiciliado na _______________________________, nº _________, ap.
______________, no Bairro _______________, na cidade de ____________________________, nomeio e constituo
____________________________________________________, Carteira de Identidade nº ____________________, como
meu procurador, com poderes específicos para SOLICITAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO - no Processo Seletivo Público nº 001/2016 - Município de Senador Salgado Filho - Edital nº 001/2016 - para o
emprego

de

____________________________________________________________,

realizado

pela

OBJETIVA

CONCURSOS LTDA.

___________________________________, _____ de ___________________ de 2016.

Local,

Data

___________________________________________________
Assinatura do Candidato
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