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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 
EDITAL DE CONCURSO Nº 063/2013  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, Prefeito Municipal de ALVORADA, por meio da Secretaria de 
Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital que RETIFICA o Edital nº 060/2013, 
especificamente no que segue: 

 
1. Na Tabela de Cargos, os vencimentos de todos os cargos ficam RETIFICADOS para R$ 5.099,83 (cinco 
mil, noventa e nove reais e oitenta e três centavos). 
 
2. No CAPÍTULO IX – DO PROVIMENTO DO CARGO, onde se lê: 
 

9.4. A contratação dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de publicação do Ato de 
admissão, para os candidatos que se apresentarem em até 05 (cinco) dias após a convocação, 
quando deverão prestar declaração de aceite do cargo ou fazer opção pela exclusão de seu nome da 
lista ou ainda optarem por passar para o final da mesma. A partir do aceite, o prazo de 15 dias para a 
posse poderá ser prorrogado por igual período. É de 05 (cinco) dias o prazo para o candidato entrar 
em exercício, contados da data da admissão. 

 
Leia-se: 
 

9.4. A contratação dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de publicação do Ato da 
posse, para os candidatos que se apresentarem em até 05 (cinco) dias após a convocação, quando 
deverão prestar declaração de aceite do cargo ou fazer opção pela exclusão de seu nome da lista ou 
ainda optarem por passar para o final da mesma. A partir do aceite, o prazo de 15 dias para a posse 
poderá ser prorrogado por igual período. É de 05 (cinco) dias o prazo para o candidato entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

 
3. As demais disposições do Edital de Concurso nº 060/2013 permanecem inalteradas. 

 
 

Prefeitura Municipal de Alvorada, 09 de outubro de 2013. 
                                 

SÉRGIO MACIEL BERTOLDI 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 


