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RETIFICAÇÃO “A” DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2022  

PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 

 

MARCUS VINICIUS  GODOY DE AGUIAR, Prefeito de Aceguá, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e artigos 200 a 

204 da Lei Complementar nº 002/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais de 

Aceguá), TORNA PÚBLICO por meio deste EDITAL, a abertura das inscrições para o 

Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022, destinado a contratação por prazo 

determinado para a função de Professor das Séries Finais  das disciplinas de Educação 

Física e História, visando selecionar candidatos a serem contratados por prazo determinado 

para atender os alunos dos Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, junto a 

Administração Municipal, e para a função de  Motorista, Operador de Máquinas e Serviços 

Gerais visando selecionar candidatos a serem contratados por prazo determinado para 

atender as demandas, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto 

nº 1290 de 30 de Janeiro de 2012.  

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às 

etapas desse Processo Seletivo Simplificado, dar-se-ão com a afixação no Quadro Mural na 

sede administrativa da Prefeitura de Aceguá, e, em caráter meramente informativo na 

Internet, através do site: http://acegua.atende.net e http://www.acegua.rs.gov.br. 

 

3. RETIFICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.4. Para inscrever-se o candidato gerar o boleto bancário no site 

https://acegua.atende.net/autoatendimento/servicos/inscricao-concurso-publico-e-

processo-seletivo, realizar o pagamento da taxa de inscrição do presente Processo Seletivo 

Simplificado, conforme o valor contido no quadro do Item 1 deste Edital e apresentar a 

documentação para o setor de recursos humanos da prefeitura de forma presencial em 

envelope lacrado, cumprindo o prazo estabelecidos no item 3.2 deste edital (para saber a 

documentação necessária para apresentar, leia o item 3.6 deste edital).  

 

3.4. Para inscrever-se o candidato solicitar o boleto bancário presencialmente ou para o e-

mail arrecadacao@acegua.rs.gov.br, realizar o pagamento da taxa de inscrição do 

presente Processo Seletivo Simplificado, conforme o valor contido no quadro do Item 1 deste 
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Edital e apresentar a documentação para o setor de recursos humanos da prefeitura de 

forma presencial em envelope lacrado, cumprindo o prazo estabelecidos no item 3.2 deste 

edital (para saber a documentação necessária para apresentar, leia o item 3.6 deste edital).  

 

3.4.1 Para solicitar junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Aceguá o 

boleto bancário do Banco Banrisul, destinado ao pagamento da taxa de inscrição do presente 

Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá comparecer no setor de arrecadação no 

horário das 09h às 14h. Os boletos também poderão ser solicitados através do e-mail 

arrecadacao@acegua.rs.gov.br. Ao realizar a solicitação o candidato deverá informar o 

nome completo, CPF, RG, endereço completo, telefone, cargo desejado e o valor da taxa. 

 

4. RETIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Para inscrever-se no presente Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

acessar o site https://acegua.atende.net/autoatendimento/servicos/inscricao-concurso-

publico-e-processo-seletivo e realizar o cadastro para gerar o boleto, e gerar a ficha de 

inscrição, cumprindo os prazos indicados no Item 3.2, ou por intermédio de procurador 

munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para 

realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022), apresentando, em 

ambos os casos, os seguintes documentos: 

 

4.1. Para inscrever-se no presente Processo Seletivo Simplificado, o candidato  deverá 

solicitar presencialmente o boleto no setor de arrecadação ou para o email 

arrecadacao@acegua.rs.gov.br conforme item 3.4. e 3.4.1., após deverá acessar o site 

https://acegua.atende.net/autoatendimento/servicos/inscricao-concurso-publico-e-

processo-seletivo, realizar a inscrição no processo seletivo e gerar a ficha de inscrição, 

cumprindo os prazos indicados no Item 3.2, ou por intermédio de procurador munido de 

instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua 

inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022), apresentando, em ambos os 

casos, os seguintes documentos: 
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RETIFICAÇÃO DO ANEXO IV 

 

SÍNTESE DAS INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO* 

 

De 18 a 22/07/2022 

 

Etapas Instrução Documentação  

1 ª Realizar a inscrição no site 

https://acegua.atende.net/autoatendiment

o/servicos/inscricao-concurso-publico-e-

processo-seletivo 

Salvar/imprimir a ficha de inscrição e gerar o 

boleto para pagamento 

Ficha de Inscrição; 

Guia de pagamento. 

2ª 

Entregar pessoalmente no setor de recursos 

humanos em envelope lacrado até as 15h do 

dia 22/06/2022 

Ficha de Inscrição; CPF; 

Documento de Identificação; 

Comprovante de escolaridade; 

Currículo (anexo II); 

Comprovante de Pagamento da 

inscrição;  

Carteira de Trabalho; 

PIS/PASEP (Se for 

cadastrado);  

E demais documentos para 

pontuação no Processo 

Seletivo**. 

O cumprimento de todas etapas são responsabilidade do candidato, caso o candidato 

não cumpra alguma destas etapas, sua inscrição não será homologada. 
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Etapas Instrução Documentação  

1 ª Solicitar boleto presencialmente no setor de 
arrecadação ou para o email 

arrecadacao@acegua.rs.gov.br 
(Informar no e-mail:) 

Guia de pagamento. 
 
 

Nome completo, CPF, RG, 
endereço completo, telefone, 
cargo desejado e o valor da 

taxa 

2ª 
Realizar a inscrição no site 

https://acegua.atende.net/autoatendiment
o/servicos/inscricao-concurso-publico-e-

processo-seletivo 
Salvar/imprimir a ficha de inscrição e gerar o 

boleto para pagamento 

Ficha de Inscrição; 
 

3ª 

Entregar pessoalmente no setor de recursos 
humanos em envelope lacrado até as 15h do 

dia 22/06/2022. 

Ficha de Inscrição; CPF; 
Documento de Identificação; 

Comprovante de escolaridade; 
Currículo (anexo II); 

Comprovante de Pagamento da 
inscrição;  

Carteira de Trabalho; 
PIS/PASEP (Se for 

cadastrado);  
E demais documentos para 

pontuação no Processo 
Seletivo**. 

O cumprimento de todas etapas são responsabilidade do candidato, caso o candidato 
não cumpra alguma destas etapas, sua inscrição não será homologada. 

 Observações:  

* Este anexo é um resumo do item 3. DAS INSCRIÇÕES, e não substitui a leitura de 

todo edital. 

**Ver GRADE DE PONTUAÇÃO, no item 7.6. 

 
Aceguá/RS, 15 de julho de 2022. 

 

 

 

MARCUS VINICIUS GODOY DE AGUIAR 
Prefeito de Aceguá 
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