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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL Nº 005/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA. 
 

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Orgânica 
Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. DA PROVA DE REDAÇÃO: fica EXCLUÍDO o item 9.13 do Edital de Abertura das Inscrições nº 

001/2013. As Provas de Redação somente serão desidentificadas após a correção eletrônica dos cartões de 
respostas, tendo em vista que apenas as redações dos aprovados na prova objetiva serão corrigidas. 

 
2. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, que será realizada em 19/01/2014, será divulgado no 

dia 20/01/2014, a partir das 14h, no Painel de Publicações da Câmara Municipal de Caxias do Sul, bem 
como, em caráter meramente informativo, pelos sites www.objetivas.com.br e 
www.camaracaxias.rs.gov.br.  
 

3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao gabarito preliminar poderão fazê-lo 
nos dias 21, 22 e 23/01/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo 12, do Edital de Abertura das 
Inscrições, no setor de Protocolo e Arquivo, no primeiro andar da Câmara Municipal de Caxias do Sul, sito à 
Rua Alfredo Chaves,1323, - Bairro Exposição, das 9h às 14hs.  

 
4. A prova padrão, de todos os cargos, estará disponível no dia 20/01/2014, a partir das 14h, no site 

www.objetivas.com.br. 
 
 5. O ato público de correção eletrônica dos cartões de resposta será realizado no dia 21/01/2014, 
às 10h, na sede da Objetiva Concursos. 
 
 6. O ato público de desidentificação da Prova de Redação será realizado no dia 22/01/2014, às 
11h, na sede da Objetiva Concursos. 
 
 7. O ato público de identificação da Prova de Redação será realizado no dia 30/01/2014, às 10h, na 
sede da Objetiva Concursos. 
 
 8. O resultado da Prova Objetiva e da Prova de Redação, após a análise dos recursos 
eventualmente interpostos, assim como a convocação para 2ª etapa, serão divulgados até o dia 06/02/2014. 
  

 
Caxias do Sul, 17 de janeiro de 2014.  

 
 
 
 

Comissão Executiva do Concurso: 
 

Juliana Mattei 
 

Maitê Chinato Sá 
 

Sirlei Biasoli 
 
 
 

Gustavo Luis Toigo 
Presidente da Câmara Municipal 
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