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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL Nº 016/2018  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
O MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor 

MAURÍCIO SOLIGO, 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. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: O relatório nominal de candidatos com inscrições homologadas 

consta no Anexo I deste Edital. O Anexo II contém o relatório de inscrições não processadas em razão de 
pagamento não realizado ou realizado em desconformidade com o Edital nº 066/2017. 

1.1. Não há candidatos com inscrições homologadas para o cargo de MÉDICO GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA, em razão da ausência de inscritos, e para o cargo de MÉDICO PSIQUIATRA, em razão de 
pagamento não realizado ou realizado em desconformidade com o Capítulo II, do Edital nº 066/2017.  

1.2. As inscrições 1373, 2132, 2213, 2398 e 2781, embora os candidatos tenham marcado na ficha de 
inscrição o campo “Pessoas com Deficiência”, ficam indeferidas para concorrer pela reserva de vagas destinada 
às Pessoas com Deficiência por não ter sido apresentada a documentação prevista nos itens 3.2 e 3.3 do Edital 
nº 066/2017. Já a inscrição 3100 fica indeferida para concorrer pela reserva de vagas destinada às Pessoas com 
Deficiência devido ao descumprimento do item 3.10 do Edital nº 066/2017. Em virtude disso, as inscrições 
concorrerão somente às vagas gerais.  

1.3. As inscrições 2598, 3132 e 3770 tiveram deferido o pedido de atendimento especial para a realização 
da Prova Objetiva.  

1.4. O Anexo III deste Edital contém o relatório com o resultado das solicitações de devolução da taxa de 
inscrição. 

 

1.4.1. ALTERA-SE o prazo máximo para depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição 
anteriormente divulgado pelo Edital nº 008/2018, o qual será realizado até o dia 16/02/2018. 

1.4.2. As inscrições com SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DEFERIDAS NÃO TERÃO DIREITO DE 
REALIZAR A PROVA OBJETIVA no dia 18/02/2018.  

 

2. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao resultado ora divulgado poderão fazê-lo nos 
dias 31/01, 01/02 e 02/02/2018. Os recursos deverão ser interpostos por meio do site www.objetivas.com.br, na 
área do candidato, seguindo as orientações do site. 

2.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade no 
Centro Municipal da Cultura - Biblioteca Pública Municipal Dr. Leo Stumpf, situada na Rua Jacob 
Gremelmaier, nº 743, Bairro Centro, no Município de Getúlio Vargas/RS, no horário das 7h45min às 11h45min e 
das 13h30min às 17h30min. 

 
3. LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA: O local e horário da Prova Objetiva serão divulgados 

oportunamente, a partir de 09/02/2018. 
 
4. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e 

nos sites www.objetivas.com.br e www.pmgv.rs.gov.br. 
 

Getúlio Vargas, 30 de janeiro de 2018. 
 
 
 

MAURÍCIO SOLIGO, 
                                                                                                                                    Prefeito Municipal. 

 
Registre-se e publique-se. 
 
 
ROSANE FÁTIMA CARBONERA CADORIN,  
Secretária de Administração. 
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