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O Município de Venâncio Aires/RS, representado pelo Prefeito Municipal, o  Senhor Jarbas Daniel da Rosa, TORNA PÚBLICO o 
presente edital para divulgar o que segue: 
 
1. Prorroga-se o prazo final das inscrições até às 12h do dia 23/03/2021. Em decorrência do agravamento da situação epidemiológica 
(Covid 19) e das novas medidas adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul anunciadas através do Decreto Estadual n° 55.771 em 26 de 
fevereiro de 2021, não haverá atendimento no posto de inscrições durante o período. Informações e auxílio para inscrição devem ser 
obtidos por meio do telefone (51) 3335-3370, Whatsapp (51) 9 9614-5833 ou pelo link: https://www.objetivas.com.br/fale-conosco. 
 
2. Em virtude da situação epidemiológica (Covid 19), suspende-se a aplicação da prova objetiva, ao passo que a referida prova, prevista 
para 18/04/2021 NÃO SERÁ REALIZADA NAQUELA DATA. A nova data será divulgada oportunamente por meio de Edital nos meios 
oficiais de publicidade nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público. 
 
3. Retifica-se o Anexo VII – Conteúdos Programáticos e Referências Bibliográficas do Edital de Abertura de Inscrições, especificamente 
quanto a as referências bibliográficas  para o cargo de Engenheiro Civil, de forma que, EXCLUI-SE a referência: ABNT. NBR 13434-1: 
Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Princípios de projeto.  
 
4. Em virtude das alterações ora trazidas, altera-se o Cronograma de Execução, Anexo IX do Edital de abertura de inscrições, o qual 
passa a constar conforme segue abaixo: 
 

DATA 
(Ano de 2021) 

EVENTOS 

De 09/03 a 
23/03 

Prorrogação do Período de Inscrições – Via SITE até 12h do último dia 

De 11/02 a 
23/03 

Período para solicitar identificação pelo nome social e/ou inscrição para reserva de vagas (negros) – Via SITE até 12h do último dia 

De 11/02 a 
23/03 

Período para solicitar e anexar documentos para reserva de vagas (PcD – Pessoa com deficiência), atendimento especial e condição 
de jurado – Via SITE até 12h do último dia 

24/03 Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até essa data) 

06/04 Divulgação da homologação das inscrições 

07, 08 e 09/04 Período para interposição de recursos das inscrições  

17/04 Divulgação do resultado dos recursos das inscrições e suspensão do certame 

A definir Convocação para a Prova Objetiva (local e horário) 

A definir Aplicação da Prova Objetiva 

A definir Divulgação do gabarito preliminar (a partir das 14h)  

A definir Período para interposição de recursos do gabarito preliminar e vista de prova padrão 

A definir Ato público de leitura dos cartões de resposta (na Objetiva Concursos) 

A definir Divulgação do gabarito definitivo e das notas da Prova Objetiva 

A definir Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva  

A definir Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para as Provas Prática e de Títulos 

A definir Período para anexar os Títulos  

A definir Aplicação da Prova Prática 

A definir Divulgação das notas das Provas Prática e de Títulos 

A definir Período para interposição de recursos das notas das Provas Prática e de Títulos  

A definir Divulgação do resultado dos recursos de notas das Provas Prática e de Títulos e convocação para Ato Público de sorteio de 
desempate (se necessário) 

A definir Ato Público de sorteio de desempate (se necessário) 

A definir Classificação Final 
 

5. O Concurso Público 001/2020 passa a constar com a alteração ora trazida, restando todas as demais disposições válidas e inalteradas, 
sendo única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das 
Inscrições. 

 
Venâncio Aires/RS, 09 de março de 2021. 

      
 

JARBAS DANIEL DA ROSA, 
Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se. 
 
 

https://www.objetivas.com.br/fale-conosco
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Mara Rosane Cruz da Silva, 
Assessora Administrativa. 

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada

