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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2022
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o
que segue:
1. Da retificação do item 10 - Da Convocação Para Provimento no Cargo Público, conforme descrito abaixo:
ONDE SE LÊ:
10.2 A aprovação do candidato no Concurso Público não assegura o direito ao ingresso, mas apenas a sua
expectativa, seguindo a respectiva ordem de classificação dos aprovados.
10.3 A convocação oficial do candidato para o processo de ingresso será feita pelo Município de Bento Gonçalves,
através e, exclusivamente, pelo Diário Oficial do Município, conforme Lei Municipal nº 5776/2014, a qual
estabelece como meio oficial de publicação e divulgação dos atos oficiais do Município de Bento Gonçalves a
edição eletrônica do Diário Oficial do Município, veiculado na rede mundial de computadores - internet - no
endereço eletrônico: www.bentogoncalves.rs.gov.br, indicando formalmente data, hora e local de
comparecimento. Nessa ocasião, o candidato deverá apresentar-se portando documento de identificação e
assinar pessoalmente os Termos de Comparecimento e Aceitação da Vaga, podendo ainda ser submetido,
nesse momento, a alguma das avaliações previstas no Item 11 deste Edital, conforme informado na
Convocação.
10.7 O candidato convocado para preenchimento de vaga que não comparecer na data estipulada na convocação
ou se recusar a assinar os Termos de Comparecimento e Aceitação da Vaga estará excluído do Concurso
Público definitivamente, sem possibilidade de ser chamado novamente ou transferido para o final da lista de
chamamento.
LEIA-SE:
10.2 A aprovação do candidato no Concurso Público não assegura o direito ao ingresso quando cadastro reserva,
mas apenas a sua expectativa, seguindo a respectiva ordem de classificação dos aprovados.
10.3 A convocação oficial do candidato para o processo de ingresso será feita pelo Município de Bento Gonçalves,
através e, exclusivamente, pelo Diário Oficial do Município, conforme Lei Municipal nº 5776/2014, a qual
estabelece como meio oficial de publicação e divulgação dos atos oficiais do Município de Bento Gonçalves a
edição eletrônica do Diário Oficial do Município, veiculado na rede mundial de computadores - internet - no
endereço eletrônico: www.bentogoncalves.rs.gov.br, A convocação indicará formalmente o período de 05
(cinco) dias, horários e local de comparecimento. Nessa ocasião, o candidato deverá apresentar-se portando
documento de identificação e assinar pessoalmente os Termos de Comparecimento e Aceitação da Vaga,
podendo ainda ser submetido, nesse momento, a alguma das avaliações previstas no Item 11 deste Edital,
conforme informado na Convocação.
10.7 O candidato convocado para preenchimento de vaga que não comparecer na data estipulada na convocação
ou se recusar a assinar os Termos de Comparecimento e Aceitação da Vaga estará excluído do Concurso
Público definitivamente. Haverá a possibilidade de ser chamado novamente se transferido para o final da lista
de chamamento, desde que o candidato convocado, no mesmo prazo previsto para o comparecimento,
manifestar-se expressamente nesse sentido.

Município de Bento Gonçalves / RS, 08 de abril de 2022.

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________

Execução: Fundação La Salle

