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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO  

EDITAL Nº 045-A/2017  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
O MUNICIPIO DE SANTIAGO, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor TIAGO GÖRSKI 

LACERDA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e emendas, com fulcro no 

Art. 37, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 
 

1. Considerando a Lei Municipal nº 068/2006 e suas alterações, RETIFICA-SE a nomenclatura e a abrangência do Distrito 12 

do item 1.1.4 do Edital nº 045/2017, passando a constar conforme segue: 

 
DISTRITO ABRANGÊNCIA VAGAS 

DISTRITO 12 - ESF 
MARIA ALICE 

GOMES 

Tem início no limite urbano próximo a Polícia Rodoviária Federal, segue pela esquerda pela linha 
divisória do bairro Alto da Boa Vista, ultrapassando os trilhos da RFFSA em mais ou menos 100m, após o 
final da rua Guiray Pozo, daí segue em linha reta paralela aos trilhos até encontrar a linha a divisória do 
2º Distrito, dobrando à direita e seguindo o seu curso ultrapassando a rua Leônidas de Matos, indo ao 
encontro da rua Julio Dorneles onde segue pela direita até a rua 7 de Setembro, daí dobra novamente à 
direita e segue até a 20 de Setembro, onde dobra à esquerda e segue pela direita até a rua Getúlio 
Vargas, onde dobra à direita e segue pelo mesmo lado até o ponto inicial próximo a Polícia Federal. 
Fazem parte os bairros Alto da Boa Vista, Castilhos, Maria Alice Gomes e Zamperetti. 

CR 

 
1.1. Por conseguinte, ficam alteradas todas as menções referentes ao Distrito 12. 

 
1.2. As demais disposições do Edital de Concurso Público nº 005/2017 permanecem válidas e inalteradas. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

 
2.1. Em razão da alteração supra, FICAM REABERTAS AS INSCRIÇÕES do Concurso Público nº 005/2017, no período de 
20/12/2017 a 18/01/2018, bem como ficam alteradas as demais datas do cronograma de execução, conforme segue. 

 
2.1.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 13h (horário de Brasília) do dia 20 de dezembro de 2017 
até às 12h (horário de Brasília) do dia 18 de janeiro de 2018, pelo site www.objetivas.com.br. 

 
2.1.1.1. Caso o candidato não possua acesso à internet, será disponibilizado computador para realização da inscrição na 
Prefeitura Municipal de Santiago, situada na Rua Tito Beccon, nº 1754, Bairro Centro, no Município de Santiago/RS, durante 
o NOVO período das inscrições, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08 às 14h. 

 
2.1.2. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento, até o dia 
19 de janeiro de 2018, 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.  

  
2.1.3. Os candidatos já inscritos no certame poderão permanecer inscritos, inclusive os do Distrito 12, desde que atendam os 
requisitos ora dispostos, inclusive quanto ao novo cronograma. CASO NÃO ATENDAM OS NOVOS REQUISITOS, deverão 
proceder conforme previsto no item 4 deste Edital (Do Cancelamento da Inscrição e da Devolução da Taxa). 

 
3. DIVULGA NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: As datas do Cronograma de Execução do Concurso Público nº 

005/2017 passam a constar conforme segue: 

 

DATA EVENTOS 

20/12/2017 a 
18/01/2018 

Reabertura do Período de Inscrições  

19/01/2018 Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 

19/01/2018 Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de Jurado 

06/02/2018 Divulgação da homologação das inscrições 

07/02 a 
09/02/2018 

Período para interposição de recursos das inscrições  

A definir Divulgação do resultado dos recursos das inscrições 

04/03/2018 Aplicação da Prova Objetiva 
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05/03/2018 Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)  

06/03 a 
08/03/2018 

Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão 

09/03/2018 Ato Público de Leitura dos Cartões de Resposta (na Objetiva Concursos)  

22/03/2018 Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da Prova Objetiva 

23/03 a 
27/03/2018 

Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva  

06/04/2018 Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para a Prova de Aptidão Física 

15/04/2018 Aplicação da Prova de Aptidão Física 

20/04/2018 Divulgação do resultado da Prova de Aptidão Física 

23/04 a 
25/04/2018 

Período para interposição de recursos do resultado da Prova de Aptidão Física 

04/05/2018 
Divulgação do resultado dos recursos da Prova de Aptidão Física e convocação para Ato Público de sorteio de desempate 
(se necessário) 

07/05/2018 Ato Público de sorteio de desempate (se necessário) 

A definir Classificação Final 
 
 

 

4. 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 Concurso Público em virtude das alterações ora realizadas, deverão preencher o 
requerimento, Anexo I deste Edital, solicitando o cancelamento da inscrição já realizada e a respectiva devolução do valor 
pago a título de inscrição.  

 
4.1. Uma vez solicitado o cancelamento e a devolução da taxa de inscrição, o candidato não poderá voltar atrás.  
 
4.2. Para a DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá preencher o requerimento, Anexo I deste Edital, 
informando o Banco, Agência e Conta Corrente, e proceder conforme segue: 

a) ENTREGA PESSOAL: O requerimento, Anexo I deste Edital, devidamente preenchido, deverá ser entregue 
pessoalmente no Setor de Protocolo Municipal, junto a Prefeitura Municipal de Santiago, situada na Rua tito Beccon, nº 1754, 
Bairro Centro, no Município de Santiago/RS, durante o período de 20/12/2017 a 05/01/2018, impreterivelmente, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08h  às 14h, munido de documento de identidade original e comprovante do 
pagamento da taxa de inscrição original (boleto bancário quitado). 

a1) 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 Edital, com reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante, acompanhado de documento de identidade 

original do outorgado e comprovante do pagamento da taxa de inscrição original (boleto bancário quitado).  
 

4.3. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária informada no Anexo I 
deste Edital, até o dia 02/03/2018. O preenchimento correto do requerimento, Anexo I deste Edital, é de total responsabilidade 

do candidato ou de seu procurador.  
 

5. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal e nos sites 
www.objetivas.com.br e www.santiago.rs.gov.br. 

 
Santiago, 20 de dezembro de 2017. 

       
 
 

TIAGO GÖRSKI LACERDA, 

Prefeito Municipal. 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.santiago.rs.gov.br/
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ANEXO I - REQUERIMENTO 
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Eu, _________________________________________________________________________________, 

inscrito no CPF sob o nº __________________________________________, portador do RG nº 

______________________________________, inscrito no Concurso Público nº 005/2017 do Município de 

Santiago/RS - Edital nº 045/2017, sob nº ________________________, para o cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DISTRITO ______________________________, venho REQUERER O 

CANCELAMENTO DA MINHA INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO 

CARGO ACIMA ESTIPULADO, correspondente ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), pois não cumpro os novos 

requisitos definidos no Edital nº 045-A, ou, não poderei realizar a prova na nova data estipulada pelo Edital. 

 

Para tanto informo conta bancária para depósito, conforme segue: 

 
 

Banco__________________ Agência____________________ Conta Corrente nº ________________________      

Nome do Correntista: ________________________________________________________________________ 

CPF do Correntista: _________________________________________________________________________ 

Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 

 

 

(   ) Declaro estar ciente de que, solicitado o cancelamento da minha inscrição e a devolução da taxa paga  a 

título de inscrição, não há possibilidade de arrependimento. 

 

Sr. Candidato: 

Apresentar comprovante de inscrição devidamente quitado. 

 

 

  

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
 

 
 

Testemunha: __________________________________ 

 

Testemunha: __________________________________ 
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ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 
 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O  
 
 
 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), __________________(estado civil), _____________________(profissão), 

inscrito no CPF sob o nº_______________________, RG nº_______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, complemento_______, 

Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP 

_______________________, filho de___________________________________ e 

_____________________________________, email________________________________________________, 

por este instrumento particular, nomeio e constituo _________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), ____________________(estado civil), ___________________(profissão), 

inscrito no CPF sob o nº_______________________, RG nº______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, complemento_______, 

Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP 

_______________________, email________________________________________________, como meu 

procurador, com poderes específicos para SOLICITAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO 

DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2017 DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS - 

EDITAL Nº 045/2017 - para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DISTRITO 

____________________________, realizado pela OBJETIVA CONCURSOS LTDA. 

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
. 

 
 
 


