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MUNICÍPIO DE PEJUÇARA / RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 

 
AVISO Nº 08 – RETOMADA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 
 

A Prefeita do Município de Pejuçara/RS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, o fim da SUSPENSÃO do 
concurso público Edital de Abertura nº 01/2020, por este Aviso, considerando as disposições a seguir: 
 
 

1. Considerando o cenário da pandemia do COVID-19 e os atuais os indicadores epidemiológicos que 
apontam a redução da transmissão, internações e a progressão de vacinação no Município e no Estado, 
restabelecemos e atualizamos o subitem 3.1 do item 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura na íntegra no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

e www.pejucara.rs.gov.br e no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal de Pejuçara 
28/02/20 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 
29/10 a 18/11/21 

Período para pedir a devolução do valor da taxa de inscrição, por desistência do 

candidato em participar do concurso público 
29/10 a 08/11/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição                                                  19/11/21 

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de 

Pessoa Com Deficiência – PCD 

19/11/21 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 

para as Provas Objetivas 
19/11/21 

Último dia para a entrega de cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo 

Poder Judiciário de que exerce ou exerceu, em qualquer momento, a função de jurado em júri 

criminal, de modo a ter preferência no critério de desempate final 

19/11/21 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso, do resultado 

preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do resultado 

preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri criminal para 

critério de desempate 

29/11/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre listas preliminares de inscritos, do 

resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do 

resultado preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri 

criminal para critério de desempate 

30/11, 01 e 

02/12/21 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por modo de acesso, do 

resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do 

resultado preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri 

criminal para critério de desempate 

15/12/21 

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local das provas objetivas  21/01/22 

Data provável de aplicação das provas objetivas 30/01/2022 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 

(para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege este Edital) 
31/01 a 08/01/22 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.pejucara.rs.gov.br/
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas  31/01/22 

Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas 

objetivas, para leitura óptica, na Sede da Fundação La Salle às 9 horas 
01/02/22 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre os gabaritos preliminares das 

provas objetivas 
01 a 03/02/22 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas  14/02/22 

Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas do 

gabarito preliminar das provas objetivas 
14/02/22 

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das 

provas objetivas  15/02/22 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas 

objetivas 
16 a 18/02/22 

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais das provas objetivas e das grades de 

respostas das provas objetivas 
21/02/22 

Período para entrega de documentos das Provas de Títulos por candidatos aprovados 

nas Provas Objetivas 

22 a 24/02/22 

Publicação de Aviso Informativo sobre as provas de provas práticas 
24/02/22 

Data provável de aplicação das provas práticas, exclusivamente, para os cargos de 

Motorista e Operador de Máquinas  

05 e/ou 06/03/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas preliminares das provas práticas 
09/03/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas preliminares das provas de títulos 
09/03/22 

Período de recebimento de recursos administrativos do resultado preliminar das provas 

práticas 

10, 11 e 14/03/22 

Período de recebimento de recursos administrativos da nota preliminar das provas de títulos 
10, 11 e 14/03/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas homologadas das provas práticas 
18/03/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas homologadas das provas de títulos  
18/03/22 

Publicação de Aviso com a composição da Banca Examinadora das provas seletivas 
18/03/22 

Publicação da lista homologada de aprovados por cargo, com classificação e notas 

detalhadas  
22/03/22 

Publicação do Edital de Encerramento  22/03/22 

 
 
LEIA-SE: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura na íntegra no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

e www.pejucara.rs.gov.br e no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal de Pejuçara 
28/02/20 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 
29/10 a 18/11/21 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.pejucara.rs.gov.br/
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Período para pedir a devolução do valor da taxa de inscrição, por desistência do 

candidato em participar do concurso público 
29/10 a 08/11/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição                                                  19/11/21 

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de 

Pessoa Com Deficiência – PCD 

19/11/21 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 

para as Provas Objetivas 

19/11/21 

Último dia para a entrega de cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo 

Poder Judiciário de que exerce ou exerceu, em qualquer momento, a função de jurado em júri 

criminal, de modo a ter preferência no critério de desempate final 

19/11/21 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso, do resultado 

preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do resultado 

preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri criminal para 

critério de desempate 

29/11/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre listas preliminares de inscritos, do 

resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do 

resultado preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri 

criminal para critério de desempate 

30/11, 01 e 

02/12/21 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por modo de acesso, do 

resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas, do 

resultado preliminar dos pedidos de desistência e do resultado da função de jurado em júri 

criminal para critério de desempate 

15/12/21 

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local das provas objetivas  01/04/22 

Data provável de aplicação das provas objetivas 10/04/2022 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 

(para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege este Edital) 
11 a 20/04/22 

Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas  11/04/22 

Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas 

objetivas, para leitura óptica, na Sede da Fundação La Salle às 9 horas 
12/04/22 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre os gabaritos preliminares das 

provas objetivas 
12 a 14/04/22 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas  26/04/22 

Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas do 

gabarito preliminar das provas objetivas 
26/04/22 

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das 

provas objetivas  28/04/22 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas 

objetivas 

29/04, 02 e 

03/05/22 

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais das provas objetivas e das grades de 

respostas das provas objetivas 
05/05/22 

Período para entrega de documentos das Provas de Títulos por candidatos aprovados 

nas Provas Objetivas 

06, 09 e 10/05/22 

Publicação de Aviso Informativo sobre as provas de provas práticas 
12/05/22 
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Data provável de aplicação das provas práticas, exclusivamente, para os cargos de 

Motorista e Operador de Máquinas  

21 e/ou 22/05/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas preliminares das provas práticas 
26/05/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas preliminares das provas de títulos 
27/05/22 

Período de recebimento de recursos administrativos do resultado preliminar das provas 

práticas 

27, 30 e 31/05/22 

Período de recebimento de recursos administrativos da nota preliminar das provas de títulos 

30 e 31/05 e 

01/06/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas homologadas das provas práticas 
03/06/22 

Publicação do Aviso de divulgação das notas homologadas das provas de títulos  
06/06/22 

Publicação de Aviso com a composição da Banca Examinadora das provas seletivas 
07/06/22 

Publicação da lista homologada de aprovados por cargo, com classificação e notas 

detalhadas  
09/06/22 

Publicação do Edital de Encerramento  09/06/22 

 

 
 

2. Retifica o subitem 2.1 do item 2. Dos Cargos Públicos, considerando a alteração do nível escolar do Cargo de 
Operário, conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
2.1 Quadro Demonstrativo dos Cargos Públicos: 

 

Nº CARGOS PÚBLICOS 
TOTAL DE 

VAGAS 

VAGAS 

 

TOTAL DE 

VAGAS 

 

TIPO DE 

PROVA  

NÍVEL 

ESCOLAR 

MÍNIMO 

ESCOLAR 

MÍNIMO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

 

1 Operário 03 + C.R. Objetivas Fundamental 

Incompleto 

44h R$ 955,04 

 
 
LEIA-SE: 
 
2.1 Quadro Demonstrativo dos Cargos Públicos: 

 

Nº CARGOS PÚBLICOS 
TOTAL DE 

VAGAS 

VAGAS 

 

TOTAL DE 

VAGAS 

 

TIPO DE 

PROVA 

NÍVEL 

ESCOLAR 

MÍNIMO 

ESCOLAR 

MÍNIMO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

 

1 Operário 03 + C.R. Objetivas Alfabetizado 44h R$ 955,04 
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3.  Retifica o Anexo I - Atribuições e Condições de Provimento dos Cargos Públicos, para o cargo de Operário, 
conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Cargo Público: Operário 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto   
 

Regime Jurídico único dos Servidores (Lei Municipal 995 de 23/10/2001) 
7º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal:  
I - ser brasileiro;  
II - ter idade mínima de dezoito anos;  
III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;  
IV- gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;  
V - ter atendido a outras condições prescritas em lei. 

 
 
LEIA-SE: 
 

Cargo Público: Operário 

Requisitos: Alfabetizado 
 

Regime Jurídico único dos Servidores (Lei Municipal 995 de 23/10/2001) 
7º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal:  
I - ser brasileiro;  
II - ter idade mínima de dezoito anos;  
III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;  
IV- gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;  
V - ter atendido a outras condições prescritas em lei. 

 
 

4. Retifica o Anexo III – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida por Cargo, quanto à inclusão de conteúdos 
e bibliografia do nível escolar alfabetizado, conforme segue: 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA  
CARGO DE NÍVEL ESCOLAR ALFABETIZADO 

 
 
Conteúdos Programáticos:  

Interpretação de texto. Análise global do texto. Classificação dos fonemas - encontros vocálicos e consonantais; dígrafos; 
sílabas. Acentuação gráfica. Processos de formação de palavras. Vocabulário. Ortografia. 
 
Bibliografia Sugerida:  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 
CASTILHO, Ataliba T.de. 2010. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 2010. 
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
MARTINS, Dileta; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental – De acordo com as atuais normas da ABNT. 29ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
PERINI, Mário A. Gramática descritiva do português brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2016. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – RACIOCÍNIO LÓGICO  
CARGO DE NÍVEL ESCOLAR ALFABETIZADO 

 
 
Conteúdos Programáticos:  

Operações entre números reais (adição, subtração). Razão e proporção. Sistema monetário brasileiro. Sistema de medidas: 
comprimento, capacidade, superfície, massa e tempo. Estatística: Interpretação de dados (gráficos e tabelas). Aplicação 
dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. 
 
Bibliografia Sugerida:  

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel et al. Fundamentos de matemática elementar. Volume 11. São Paulo: Atual, 2013. 
IEZZI, Gelson [et al.]. Matemática ciências e aplicações. Volume 1. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018.  
MORAIS, José L. Matemática e lógica para concursos. São Paulo: Saraiva: 2012. 
QUILELLI, Paulo. Raciocínio Lógico Matemática – Teoria e Questões – 3ª edição. Saraiva, 2015. 
SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico – volume I. Ed. Jonofon Sérates, [s.d.]. 
 
 
 

 
Município de Pejuçara-RS, em 25 de março de 2022. 

 
 

 
 

Flaviana Brandemburg Basso 
Prefeita Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
 

 


