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Altera itens e acrescenta itens ao Edital de 

Abertura nº 021/2016 de 20/04/2016, passan-

do a vigorar com redação deste Edital. 
 

 

  NÉLIO JOSÉ VUADEN, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que acatando orientação da 

Comissão Executiva do Concurso, altera a redação dos itens seguintes, passando os mesmos a vi-

gorar com a seguinte redação: 
 

 2.1 - A inscrição será efetuada apenas na internet no sítio www.schnorr.com.br, no perí-

odo das 12:00 (doze horas) do dia 20/04/2016 até as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) do dia 08/05/2016. O candidato deverá preencher corretamente os seus dados cadastrais, 

efetivar o pagamento da taxa de inscrição mediante depósito bancário identificado com o CPF do 

candidato que vier a se inscrever e efetuá-lo dentro do horário de expediente do banco até o dia 

09/05/2016 (alterado). Não será processado qualquer registro de pagamento (depósito) após o 

encerramento do expediente bancário deste dia e tampouco as inscrições efetuadas após esta data 

ou os depósitos sem a identificação com o CPF, o depósito ou transferência bancária para qual-

quer outra conta do Município ou da Empresa, ou os depósitos com valor diferente do fixado neste 

Edital para cada Cargo e/ou Emprego. 
 

  5.1.5.2 - Agente Administrativo Auxiliar. 
  ... 

  b) Legislação Municipal: 

   - Lei Orgânica do Município; 

   - Lei n° 490/2003 - Plano de Carreira dos Servidores; 

   - Lei n° 523/2004 - Plano de Carreira do Magistério Municipal; (excluído) 

   - Lei n° 802/2007 - Regime Jurídico dos Servidores Municipais. (incluído). 
 

 12.4 - O candidato aprovado para o Emprego de Agente Comunitário de Saúde - ESF01, 

somente será admitido, se comprovar estar residindo na Área de abrangência do ESF01 (Anexo I 

do Edital), na data da admissão. (incluído) 
  ... 

 

   Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de abril (alterado) de 2016. 
 

   Os demais itens do Edital de Abertura nº 021/2016 de 20/04/2016 permane-

cem inalterados. 
 

   Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de maio de 2016. 
 

 

 

 

 

 

Nélio José Vuaden, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 
 

 

João Eusébio de Azevedo, 

Secretário de Fazenda. 

http://www.schnorr.com.br/

