CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - Regime Estatutário
Edital 02/2019
O Prefeito de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste
Edital, em conformidade com a Constituição Federal e Decreto Municipal nº 135/2013 e Lei Municipal nº 3.638/09, que dispõe sobre a
participação de Pessoa Com Deficiência em Concursos Públicos, e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão
de Coordenação e Fiscalização de Concurso, nomeada através da Portaria n° 26.241/2019, TORNA PÚBLICA a seguinte retificação do

Edital de abertura nº 01/2019.

ONDE SE LÊ:
6 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 - Haverá isenção da taxa de inscrição, nos seguintes termos:
6.1.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público,
realizado no âmbito municipal, os candidatos que:
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º
6.135/2007; e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007.
6.1.1.1 - O candidato que faz jus ao benefício deverá:
a) Acessar o site www.ippec.org.br;
b) efetuar sua inscrição no concurso público no período estabelecido no Anexo III - Cronograma, através do site www.ippec.org.br.
c) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo IV deste edital.
d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os
seguintes documentos: Anexo IV devidamente preenchido e assinado e cópia do documento de identificação tipo R.G e CPF. Enviar ainda,
sob pena de indeferimento, Comprovante de Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
com assinatura e carimbo do servidor emitente, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de publicação do presente
edital. O referido documento poderá ser obtido nos órgãos ligados a Assistência Social do Município. O candidato deve estar "logado"
no site para enviar documentos.
6.1.2 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto n.º 83.936/1979.
6.1.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
6.1.4 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada em mural na Prefeitura Municipal e no site
www.ippec.org.br na data estabelecida no Anexo III - Cronograma.
6.1.5 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico www.ippec.org.br,
imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o prazo estabelecido no Anexo III - Cronograma,
conforme procedimentos descritos neste edital.
8.2.5 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
8.2.5.3 A prova escrita objetiva será realizada em 02 (dois) períodos (manhã e tarde), distribuída conforme os cargos, da seguinte forma:
DATA DAS PROVAS: 17 DE NOVEMBRO DE 2019 (DOMINGO)

ANEXO III – Cronograma
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de abertura n.º 01/2019
ANEXO III – Cronograma
ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Período de Inscrição
Período para envio de requerimento de reserva de vagas para candidatos Portadores de Necessidades
Especiais e/ou condições especiais para a realização da prova, conforme item 5 do Edital
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação de aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso

DATAS
13/09/2019
16 a 24/09/2019
01/10/2019
16/09 a 15/10/2019
16/09 a 15/10/2019
16/10/2019
22/10/2019

1

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as inscrições preliminares por cota de
acesso
Publicação da relação das inscrições homologadas
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições.
Divulgação dos locais para realização das provas objetivas.
Data Provável da Prova Escrita Objetiva
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br
Recebimento de recurso administrativo contra gabarito preliminar e questões da prova escrita.
Publicação de aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas.
Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas objetivas, para a
leitura óptica na sede do IPPEC, às 9 horas, o qual será registrado em ata.
Publicação do resultado preliminar da prova escrita.
Recebimento de recurso administrativo contra a publicação do resultado preliminar da prova escrita.
Publicação do resultado final da prova escrita.
Recebimento de documentos para a prova de títulos.

23,24 e 25/10/2019
31/10/2019
01, 04 e 05/11/2019
08/11/2019
17/11/2019
17/11/2019 às 20
horas.
18,19 e 20/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
29/11/2019
02, 03 e 04/12/2019
06/12/2019
09, 10 e 11/12/2019

Convocação para a prova prática e divulgação do local a ser realizado.

09/12/2019

Data Provável da Prova Prática e Títulos

15/12/2019

Publicação de aviso de divulgação de notas preliminares da prova de títulos e prática
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as notas preliminares da prova de títulos e
prática
Publicação do resultado final da prova de títulos e prática.

18/12/2019
19,20 e 23/12/2019
07/01/2020

Homologação do resultado final para todos os cargos públicos com classificação e notas detalhadas

10/01/2020

Publicação de Edital de Encerramento

14/01/2020

LEIA-SE:
6 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 - Não haverá isenção da taxa de inscrição.
8.2.5.3 A prova escrita objetiva será realizada em 02 (dois) períodos (manhã e tarde), distribuída conforme os cargos, da seguinte forma:
DATA PROVÁVEL DAS PROVAS: 01 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOMINGO)
PERÍODO DA MANHÃ
PERÍODO DA TARDE
ARQUITETO
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
AUXILIAR DE OPERAÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL
CALCETEIRO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CONTADOR
AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR
COZINHEIRO
MOTORISTA
EDUCADOR / CUIDADOR
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ELETRICISTA
ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL
ENCARREGADO DE BIBLIOTECA
PINTOR
ENGENHEIRO CIVIL
PROFESSOR ANOS FINAIS - GEOGRAFIA
ENGENHEIRO ELÉTRICO
PROFESSOR ANOS FINAIS - LÍNGUA INGLESA
MECÂNICO
PSICÓLOGO
MÉDICO
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
MÉDICO PEDIATRA
OPERADOR DE MÁQUINAS
PEDREIRO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
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ANEXO III – Cronograma
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de abertura n.º 01/2019
ANEXO III – Cronograma
ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital

13/09/2019

Período de Inscrição
Período para envio de requerimento de reserva de vagas para candidatos Portadores de
Necessidades Especiais e/ou condições especiais para a realização da prova, conforme item 5 do
Edital
Último dia para pagamento do boleto bancário

16/09 a 15/10/2019

Publicação de aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as inscrições preliminares por cota de
acesso
Publicação da relação das inscrições homologadas

22/10/2019
23,24 e 25/10/2019

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições.

01, 04 e 05/11/2019

16/09 a 15/10/2019
16/10/2019

31/10/2019

Divulgação dos locais para realização das provas objetivas.

08/11/2019

Data Provável da Prova Escrita Objetiva

01/12/2019

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br

01/12/2019 às 20 horas.

Recebimento de recurso administrativo contra gabarito preliminar e questões da prova escrita.
Publicação de aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas.
Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas objetivas,
para a leitura óptica na sede do IPPEC, às 9 horas, o qual será registrado em ata.
Publicação do resultado preliminar da prova escrita.
Recebimento de recurso administrativo contra a publicação do resultado preliminar da prova
escrita.
Publicação do resultado final da prova escrita.

02,03 e 04/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
17/12/2019
18, 19 e 20/12/2019
06/01/2020

Convocação para a prova prática, prova de títulos e divulgação do local a ser realizado.

06/01/2020

Data Provável da Prova Prática e Títulos

12/01/2020

Publicação de aviso de divulgação de notas preliminares da prova de títulos e prática
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as notas preliminares da prova de
títulos e prática
Publicação do resultado final da prova de títulos e prática.

17/01/2019
20,21 e 22/01/2020

Homologação do resultado final para todos os cargos públicos com classificação e notas detalhadas

24/01/2020

Publicação de Edital de Encerramento

24/01/2020

24/01/2020

1º - Fica excluído do edital de abertura o ANEXO IV - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Não-Me-Toque/RS, 16 de setembro de 2019.

PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA
Prefeito de Não-Me-Toque - RS

KELY CARVALHO MARTINS
Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização de
Concursos
Município de Não-Me-Toque - RS
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