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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 002, PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 125/2013 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 

ROSANE TORNQUIST PETRY, Prefeita Municipal de Vera Cruz, por meio 

da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 

art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente 

edital para divulgar o que segue: 

 

1. DO CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES: Ficam prorrogadas, até às 23h59min do dia 

22/09/2013, as inscrições, via internet, pelo site www.objetivas.com.br, do Processo Seletivo 

para a contratação de Estagiários,  instituído pelo Edital nº 120/2013. 

 

1.1. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal 

de autoatendimento, até o dia 23 de setembro de 2013, com o boleto bancário impresso 

(NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito 

ou transferência entre contas). 

 

2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Fica alterada a data de homologação das 

inscrições para o dia 1º/10/2013. 

 

3. DO CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: O 

candidato, ao inscrever-se nesta condição, deverá escolher a área a que concorre e marcar a 

opção “Pessoas com Deficiência”, bem como deverá entregar, na Prefeitura Municipal, 

localizada na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, Vera Cruz/RS, de segunda à 

sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 16h, até o dia 23/09/2013, os documentos 

determinados no item 3.2. 

 

3.1. Os candidatos que se inscreverem na condição de pessoa com deficiência e entregarem o 

requerimento do prazo determinado serão submetidos à avaliação realizada por Equipe 

Multiprofissional da Prefeitura Municipal, em 24/09/2013, que emitirá parecer/laudo sobre a 

espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência. 

 

4. DA DATA DA PROVA OBJETIVA:  Não haverá alteração na data da Prova Objetiva, 

que será aplicada em 05/10/2013, no Município de Vera Cruz, em local e horário a serem 

divulgados quando da homologação das inscrições em 1º/10/2013. 

 

As demais disposições do Edital nº 120/2013 permanecem sem alterações. 

 

Prefeitura Municipal de Vera Cruz, 11 de setembro de 2013. 

                                 

 

ROSANE TORNQUIST PETRY 

Prefeita Municipal 

 
 

 

http://www.objetivas.com.br/

