
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE IGREJINHA 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Página 1 de 1 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 004/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

JOEL LEANDRO WILHELM, Prefeito Municipal de Igrejinha, por meio da Secretaria 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. A PROVA OBJETIVA, para todos os cargos, será aplicada no dia 23/02/2014 (domingo). O local 

e o horário da prova objetiva serão divulgados em 07/02/2014. 
 
2. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: o relatório nominal de candidatos com inscrições 

homologadas, assim como o relatório das inscrições não processadas por não apresentarem quitação do 
boleto bancário até o vencimento, conforme determina o subitem 2.5.4, Capítulo II, do Edital de Concurso nº 
001/2014, Anexos I e II deste Edital, estão divulgados no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, bem 
como, em caráter meramente informativo, pelos sites www.igrejinha.rs.gov.br e www.objetivas.com.br.  

 
2.1. As inscrições de nºs 1065 e 2555 tiveram deferidos os pedidos de prova especial, as demais 

inscrições tiveram seus pedidos de prova especial indeferidos, por deixarem de apresentar a documentação 
prevista em edital, itens 3.2 e 3.3. 

 
2.2. As inscrições de nºs 566, 827, 849, 1065, 1254 e 2555, embora os candidatos tenham assinalado 

na ficha de inscrição a opção “Pessoas com Deficiência”, ficam indeferidas na condição especial, por não 
terem sido apresentadas a documentação prevista nos itens 3.2 e 3.3, Capítulo III, do Edital de Concurso nº 
001/2014 para concorrer à vaga especial como Pessoas com Deficiência. Os candidatos concorrerão 
somente às vagas gerais e não terá tratamento especial e/ou prova diferenciada, exceto para as inscrições 
referidas no item 2.1.  

 
3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições poderão fazê-lo, nos dias 

06, 07 e 10/02/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, do Edital de Concurso nº 001/2014, 
junto à Prefeitura, em horário de expediente. 

 
 

Município de Igrejinha, 05 de fevereiro de 2014. 
 
 

JOEL LEANDRO WILHELM 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se 
 


