Prefeitura de Aceguá
www.acegua.rs.gov.br; acegua.atende.net
EDITAL DE COMPLEMENTAR Nº01 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
005/2022 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 COMPLEMENTAR, a prorrogação do
pagamento inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Nº005/2022, destinado a
contratação por prazo determinado para a função de Contador, Enfermeiro, Oficial
Administrativo e Técnico em Enfermagem 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.

1. DA ALTERAÇÃO

1.1. Fica prorrogado a emissão do boleto de inscrição e entrega do comprovante de
pagamento até às 14h30min do dia 18/08/2022 para o setor de recursos humanos da
prefeitura.

1.2. Fica mantida a apresentação para o setor de recursos humanos da prefeitura de forma
presencial em envelope lacrado até às 15h o dia 12/08/2022 o restante da documentação
necessária para inscrição:

1.2.1 Cópia de documento de identidade oficial com foto, que pode ser: carteira ou cédula
de identidade expedida pela Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, CRA.
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1.2.2 Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF.

1.2.3 Cópia do documento que comprove a formação mínima exigida para a função ofertada.

1.2.4 Cópia dos títulos que comprovam as informações contidas nos critérios da grade de
pontuação;

1.2.6 Comprovante de pagamento da inscrição de acordo com o valor constante no quadro
do Item 1;

1.2.7 Carteira de trabalho (Deve constar número e série da carteira de trabalho, se possuir);

1.2.8 Número do PIS/PASEP (Se for cadastrado).

1.3. O candidato que não apresentar o comprovante de pagamento até às 14h30min do dia
18/07/2022, terá sua inscrição excluída do certame.

1.4. O candidato que não apresentar o restante da documentação até às 15h do dia
12/08/2022, terá sua inscrição excluída do certame.

1.5. Ficam mantidas as demais disposições constantes no edital do Processo Seletivo
Simplificado Nº 005/2022.

Aceguá/RS, 12 de agosto de 2022.

MARCUS VINICIUS GODOY DE AGUIAR
Prefeito de Aceguá

Estrada Internacional, nº 321-E – 1º Andar – CEP: 96445-000 – Aceguá/RS – Fone: (53) 3246-1600

