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O Município de Senador Salgado Filho/RS, por meio de seu representante legal, torna público, por este edital, a retomada do Concurso 
Público 001/2020, conforme segue: 
 

1. O andamento dar-se-á conforme o novo cronograma de execução abaixo disposto, cumpridas, em todas as etapas, as medidas sanitárias 
relativas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Considerando que as normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades de 
saúde poderão sofrer atualização até a realização de cada etapa, os critérios mínimos de segurança a serem cumpridos serão estabelecidos e 
publicizados oportunamente, em data próxima a cada evento, restando, desde logo, todos os candidatos cientes quanto à obrigatoriedade de 
cumprirem com tais disposições, sob pena de eliminação do certame, descabendo, ainda, qualquer alegação de desconhecimento:  
 

DATA EVENTOS 

25/03/2022 Divulgação da retomada do certame e demais disposições 

25/03 a 05/04/2022 Período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição  

25/03 a 05/04/2022 Novo período para solicitação de atendimento especial para realização de prova  

14/04/2022 Atualização da homologação definitiva das inscrições, convocação para a prova objetiva (local e horário) e demais disposições 

24/04/2022 Aplicação da Prova Objetiva 
25/04/2022 Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)  

26 a 28/04/2022 Período para interposição de recursos do gabarito preliminar e vista de prova padrão 
06/05/2022 Divulgação do gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva 

09 a 11/05/2022 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva  
A definir  Resultado definitivo da prova objetiva e demais disposições 
A definir Ato público de sorteio de desempate (se necessário) 

A definir Classificação-homologação final 
 

2. O Concurso Público 001/2020 passa a constar com as disposições ora trazidas, revogadas todas as disposições em contrário e ratificadas 
todas as etapas já concluídas, restando, desde logo, todos os candidatos cientes e compromissados com os termos estabelecidos, sob pena de 
exclusão do certame. Caso o candidato não esteja disposto a se sujeitar às regras referentes à retomada, inclusive àquelas específicas que serão 
publicadas quando da convocação para as provas, deverá solicitar o cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa, nos termos do 
item 4 deste edital.  
 

3. Da solicitação de atendimento especial para a realização de prova: Os candidatos que, devido ao período transcorrido, necessitarem de 
atendimento especial para a realização da prova, deverão acessar sua área do candidato e, no campo “envio de documentos”, anexar o 
requerimento, Anexo II do Edital de Abertura das Inscrições, acompanhado dos documentos estabelecidos no respectivo edital para o 
deferimento da solicitação. Tal procedimento deverá ser realizado durante o período estabelecido no cronograma de execução.   
 

4. Da solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa: Durante o período estabelecido no cronograma de execução, os 
candidatos que NÃO tiverem interesse em continuar participando do certame DEVERÃO acessar o site  www.objetivas.com.br e, na sua área 
do candidato, clicar na opção “Mais informações" e, na situação da inscrição, clicar em "Devolução da Taxa de Inscrição", preenchendo ali 
todas as informações necessárias (banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do 
titular da conta, etc.). Não será aceito conta de terceiros. 
 

4.1. Após o término do período determinado no Novo Cronograma de Execução, a Objetiva Concursos encaminhará a lista de solicitações para o 
Município de Senador Salgado Filho/RS, que detém os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do 
valor referente à taxa de inscrição. 
 

4.2. O valor referente à taxa de inscrição será depositado diretamente na conta bancária informada pelo candidato quando da solicitação, de 
forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações quando da solicitação 
 

4.3. O Município de Senador Salgado Filho/RS e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por erros de preenchimento de dados 
e/ou por solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores. 
 

4.4. Cumpre salientar que, uma vez que o candidato solicitar o cancelamento da inscrição e a devolução do valor referente à taxa da respectiva 
inscrição, aquela inscrição restará eliminada do certame e o candidato não terá como prosseguir e nem como ingressar novamente no certame. 
Desta forma, orientamos aos candidatos para que só solicitem o cancelamento da inscrição e a devolução do valor da taxa caso tiverem certeza 
de que realmente NÃO querem mais participar do certame.  
 

4.5. A ausência de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução, por parte do candidato, durante o período determinado no 
cronograma de execução, implica aceitação tácita quanto às regras referentes à retomada, descabendo quaisquer alegações de 
desconhecimento e/ou discordância. 
 

5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

 Senador Salgado Filho/RS, 25 de março de 2022. 

  

  

 
Registre-se e publique-se. 

Mario Aldir Klein, 
Prefeito Municipal. 

 

https://www.objetivas.com.br/home

