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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2013 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
O Presidente da Câmara de Vereadores de Sapiranga, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 

art. 37 da Constituição Federal e Edital de Concurso nº 001/2012, TORNA PÚBLICO o presente Edital que 
comunica gabarito e retifica o Edital de Concurso nº 002/2013, especificamente quanto às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, conforme segue: 

 

1. O Gabarito Preliminar da Prova Escrita, que será realizada em 07/07/2013, será divulgado em caráter 

oficial, no dia 08/07/2013, no Painel de Publicações da Câmara de Vereadores, bem como, em caráter 

meramente informativo, na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.camarasapiranga.com.br. 
 

2. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao gabarito preliminar poderão fazê-lo, em 

conformidade com o Capítulo V do Edital de Concurso n.º 001/2012, nos dias 09, 10 e 11/07/2013. Os recursos 
deverão ser protocolados junto à Câmara de Vereadores, em horário de expediente. No mesmo período e local 
de interposição dos recursos haverá vista da Prova Padrão de todos os cargos, sob fiscalização. Este é o único 
momento para vista de Prova Padrão. 

 
3. O resultado da prova escrita, após a análise dos recursos eventualmente interpostos, será divulgado até 

o dia 25/07/2013. 
 

4. No Edital de Concurso nº 002/2013, onde se lê: 
 
“2.1. Ficam indeferidas para concorrerem à vaga especial, concorrendo somente às vagas gerais as 
seguintes inscrições: a) inscrição de n.º 3692, por não apresentar requerimento; b) inscrições de n.ºs 
1054, 1673 e 2583, por apresentarem documentação; e c) inscrições de n.º 2622, por não 
apresentarem os requisitos necessários conforme itens 3.2 e 3.3, Capítulo III, do Edital de Concurso n.º 
001/2012.” 
 

Leia-se: 
 
“2.1. Ficam indeferidas para concorrerem à vaga especial como Pessoas com Deficiência, concorrendo 
somente às vagas gerais, as seguintes inscrições: a) inscrição de n.º 3692, por não apresentar 
requerimento; b) inscrições de n.ºs 1054, 1673 e 2583, por não apresentarem documentação, conforme 
exigência prevista nos itens 3.2 e 3.3, Capítulo III, do Edital de Concurso n.º 001/2012. 
 
2.1.1. As inscrições de nºs 1054 e 3692 tiveram deferidos os pedidos de prova especial. 
 
2.1.2. Conforme Anexo I do Edital de Concurso N° 002/2013 – Pessoas com Deficiência, publicado em 
21/06/2013, a inscrição de nº 2622 encontra-se deferida.” 

 
As demais disposições do Edital de Concurso nº 002/2013 permanecem inalteradas. 

 
Câmara de Vereadores de Sapiranga, 05 de julho de 2013. 

 
 

GILBERTO GOETERT 
Presidente 

 
Registre-se e publique-se 


