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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 005/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, Prefeito Municipal de VISTA GAÚCHA, por meio da 
Secretaria Municipal da Fazenda, 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 para divulgar o que segue: 

 
1. RESULTADO DO RECURSO: por ter sido julgado procedente o recurso impetrado, fica 

homologado o candidato de inscrição nº 367 para o cargo de Motorista, conforma relatório anexo deste 
edital. O Parecer da Banca Examinadora encontra-se disponível na Prefeitura. 

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

dia 20/01/2014, às 14h, no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente 
informativo, pelos sites www.objetivas.com.br e www.vistagaucha-rs.com.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 VII, do Edital nº 001/2013, junto 
à Prefeitura, em horário de expediente. No mesmo período e local de recursos haverá vista da Prova Padrão 
de todos os cargos, sob fiscalização. Este é o único momento para vista de Prova Padrão. 
 
 4. O ato público de correção eletrônica dos cartões de resposta, conforme previsto no item 5.10.2 
do Edital nº 001/2013 será realizado no dia 22/01/2014, às 10h, na sede da Objetiva Concursos. 
 
 5. O resultado da Prova Objetiva, após a análise dos recursos eventualmente interpostos, assim 
como a convocação para 2ª etapa, serão divulgados até o dia 07/02/2014. 
 
 5.1. Serão convocados para entrega dos títulos os candidatos para os cargos de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, ENGENHEIRO CIVIL, INSEMINADOR, MONITOR, PROFESSOR (todos), 
PSICÓLOGO e TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, desde que aprovados na prova objetiva. 
 
 5.2. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos para os cargos de MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA, OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA e SERVENTE, desde 
que aprovados na prova objetiva. 

 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, 17 de janeiro de 2014. 
 

                                 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se 
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