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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL Nº 001-A/2018  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

O MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor 

JOÃO SCHEEREN HAAS, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. ALTERA-SE o item 1.1.3 do Edital de Abertura das Inscrições, especificamente quanto ao vencimento e 

valor da taxa de inscrição do cargo de Cirurgião-Dentista e ao padrão dos cargos de Auxiliar Administrativo, 
Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro e Serviçal, conforme Leis Municipais 
nº 2.299/2011 e 2.631/2014, de forma que, para esses cargos, o item 1.1.3 do Edital de Abertura das Inscrições 
passa a constar conforme segue: 

 
1.1.3 - Tabela de Cargos: 
 

Cargos 
Vagas 
Legais 

Padrão 
Escolaridade e/ou outros requisitos 

exigidos para o Cargo na Posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
 Set/18  
R$ 

(1)
 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Auxiliar Administrativo 02 07 Ensino Médio incompleto. 35h 
(3)

 1.469,77 70,00 

Cirurgião-Dentista CR 11 

a) Ensino Superior completo; e 
b) Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Cirurgião-Dentista; e 
c) Registro no Respectivo Conselho de 

Classe. 

20h 
(3)

 2.099,66 100,00 

Eletricista CR 04 Ensino Fundamental completo. 44h 
(3)

 994,84 50,00 

Motorista 02 06 
Ensino Fundamental incompleto e CNH 
categoria mínima “D”. 

(2)
 

44h 
(3)

 1.309,79 50,00 

Operador de Máquinas 01 07 
Ensino Fundamental incompleto e CNH 
categoria mínima “C”. 

(2)
 

44h 
(3)

 1.469,77 70,00 

Operário 03 04 Ser alfabetizado. 
(4)

 44h 
(3)

 994,84 30,00 

Pedreiro 01 07 Ensino Fundamental completo. 44h 
(3)

 1.469,77 70,00 

Serviçal 01 04 Ensino Fundamental incompleto. 
(4)

 44h 
(3)

 994,84 30,00 

 
1.1. Os demais Cargos e disposições do Edital de Concurso Público nº 001/2018 permanecem válidos e 

inalterados. 
 

2. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os 
candidatos inscritos no presente certame, para os cargos de Auxiliar Administrativo, Cirurgião-Dentista, 
Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro e Serviçal, 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, no período de 14/09 a 24/09/2018, impreterivelmente. O candidato deverá abrir um formulário de 
recurso na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, e anexar os seguintes documentos: 

a) cópia do requerimento, Anexo I deste Edital, devidamente preenchido e assinado; 
b) cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário quitado); 
c) cópia do documento de identidade. 
2.1. O não envio de algum dos documentos citados ou preenchimento incorreto do requerimento poderá 

acarretar o indeferimento da devolução. 
2.2. Uma vez solicitado o cancelamento e a devolução da taxa de inscrição, o candidato não poderá voltar 

atrás. Os candidatos já inscritos no certame permanecerão inscritos, de forma que, se não solicitar o 
cancelamento da inscrição e a devolução da taxa de inscrição manifesta tacitamente o conhecimento e aceitação 
das alterações trazidas por este Edital, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 

 
3. Os candidatos já inscritos para o Cargo de CIRURGIÃO-DENTISTA, que desejarem continuar 

participando do certame, deverão proceder conforme uma das formas abaixo: 
 

http://www.objetivas.com.br/
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a) Para os candidatos que não realizaram o pagamento do boleto bancário: Estes deverão providenciar 
a impressão da 2ª via do Boleto Bancário, com o valor de inscrição atualizado conforme a retificação acima 
realizada, no site www.objetivas.com.br, na área do candidato, e efetuar o pagamento do valor dentro do prazo 
estipulado no item 2.5.3 do Edital de Abertura das Inscrições, até o dia 08/10/2018. 

 
b) Para os candidatos que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$120,00: 

Tendo em vista a diferença de valores da taxa de inscrição, esses candidatos deverão solicitar a DEVOLUÇÃO 
DOS R$ 20,00 PAGOS A MAIOR, no período de 14/09 a 26/10/2018, impreterivelmente. O candidato deverá 
abrir um formulário de recurso na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, e anexar os seguintes 
documentos: 

a) cópia do requerimento, Anexo II deste Edital, devidamente preenchido e assinado; 
b) cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário quitado); 
c) cópia do documento de identidade. 
3.1. O não envio de algum dos documentos citados ou preenchimento incorreto do requerimento poderá 

acarretar o indeferimento da devolução. 
3.2. O candidato para o Cargo de CIRURGIÃO-DENTISTA que efetuar o pagamento da taxa de inscrição a 

maior e não proceder conforme uma das formas previstas no item 3 deste edital, terá sua inscrição homologada 
em conformidade com o item 2.5.6 do Edital de Abertura das Inscrições.  

 
4. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária 

informada pelo candidato até o dia 14/11/2018. O preenchimento correto do requerimento e dos dados é de total 
responsabilidade do candidato.  

 
5. Esse Edital e seus Anexos encontram-se afixados no Painel de Publicações Oficiais da Prefeitura 

Municipal e publicados nos sites www.objetivas.com.br e www.roquegonzales.rs.gov.br. 
 

Roque Gonzales, 11 de setembro de 2018. 
       

 
JOÃO SCHEEREN HAAS, 

Prefeito Municipal. 
ANDREI POERSCH BECKER 
Secretário Municipal de Administração. 

 
 

Registre-se e publique-se. 
 
 

 
  

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
http://www.roquegonzales.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 001/2018 do Município de Roque 

Gonzales - Edital nº 001/2018, sob nº ________________________, para o cargo de 

______________________________________________________, 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$ ____ (________________).  

 

Para tanto informo conta bancária para depósito, conforme segue: 

 
 

Banco__________________ Agência____________________ Conta Corrente nº ________________________      

Nome do Correntista: ________________________________________________________________________ 

CPF do Correntista: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro estar ciente de que, solicitado o cancelamento, não poderei realizar a Prova Objetiva e não poderei 

alegar arrependimento posteriormente. 

 

Orientação: imprima este formulário, preencha-o e assine-o, após, digitalize-o com escâner ou até mesmo 
faça uma fotografia do documento para poder anexá-lo ao formulário eletrônico. É imprescindível que os 
dados sejam informados de forma legível e corretamente para fins de deferimento da solicitação. 
 

 

  

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
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ANEXO II - REQUERIMENTO 
DEVOLUÇÃO  PARCIAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO - PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA 

 

Eu, ________________________________________________________________________________, 

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

______________________________________, inscrito no Concurso Público nº 001/2018 do Município de Roque 

Gonzales - Edital nº 001/2018, sob nº ________________________, para o cargo de CIRURGIÃO DENTISTA, 

venho REQUERER A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO CARGO ACIMA 

ESTIPULADO, correspondente ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), em virtude da alteração posterior do valor da 

inscrição.  

 

Para tanto informo conta bancária para depósito, conforme segue: 

 
 

Banco__________________ Agência____________________ Conta Corrente nº ________________________      

Nome do Correntista: ________________________________________________________________________ 

CPF do Correntista: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Afirmo que tenho interesse em prosseguir participando do Concurso Público 001/2018 e que estou ciente 
das alterações realizadas. 
 
Orientação: imprima este formulário, preencha-o e assine-o, após, digitalize-o com escâner ou até mesmo 
faça uma fotografia do documento para poder anexá-lo ao formulário eletrônico. É imprescindível que os 
dados sejam informados de forma legível e corretamente para fins de deferimento da solicitação. 

 

 

  

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
 

 
 


