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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02/2014 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 
 
O Diretor Geral da Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo/RS – COMUR, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 114, 
de 07 de dezembro de 1990, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. Ratifica o gabarito preliminar divulgado em 13/01/2014, tornando-o gabarito definitivo, tendo 

em vista que não houve recurso procedente. O parecer da Banca Examinadora está à disposição do 
candidato na COMUR. 

 
 2. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA: o relatório de notas da Prova Objetiva, aplicada em 
12/01/2014, conforme anexo I deste edital. 
 
 3. Os candidatos interessados em interpor recursos poderão fazê-lo a partir do dia 05, 06 e 
07/02/2014, em conformidade com o Capítulo VIII do Edital de Concurso nº 01/2013. Os recursos 
deverão ser encaminhados, via SEDEX, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA. - Rua 
Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS, e deverão ser 
postados até às 17 horas do último dia do prazo recursal. 
         
 4. CONVOCA PARA PROVA DE TÍTULOS: os candidatos para os cargos de AGENTE DE 
MANEJO FLORESTAL, AGENTE DE PORTARIA, CARPINTEIRO, ELETROTÉCNICO, INSTALADOR 
HIDROSSANITÁRIO, PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO e TELEOPERADOR(A) desde que aprovados na prova objetiva, ficam 
convocados a procederem à entrega de TÍTULOS, se desejarem concorrer a essa etapa, em 
conformidade com o Capítulo VI, do Edital de Concurso nº 01/2013, nos dias 05, 06 e 07/02/2014 .  
 
  4.1 Os candidatos deverão encaminhar, por SEDEX (postado até às 17h do último dia do 
prazo), em data a ser informada por edital, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua 
Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS, os 
títulos/documentos para concorrer à última etapa do concurso público. Não serão recebidos 
títulos/documentos em outra ocasião. 
 

5. CONVOCA PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA: os candidatos para o cargo de FISCAL 
(ESTACIONAMENTO ROTATIVO), desde que aprovados na prova objetiva e classificados conforme o 
item 7.2, Capítulo VII, do Edital de Concurso Público nº 01/2013, ficam convocados a realizar a Prova de 
Aptidão Física, no IENH - Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, Rua Frederico Mentz, 526, 
Bairro Hamburgo Velho, Novo Hamburgo – RS, no dia 16/02/2014 (domingo), às 9h. O relatório 
nominal de candidatos convocados para o Teste de Esforço Físico, constando a data e horário desta 
prova deve ser verificado pelos candidatos no Anexo II deste Edital.  

 
5.1. O candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

horário previsto para seu início, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando Cédula de 
Identidade, Documento de Inscrição e Atestado Médico, expedido no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a aplicação da prova, que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades 
físicas; caso o candidato não apresente o atestado médico no momento da realização da prova, 
ficará impedido de realizá-la e será eliminado do concurso. 

  
5.2. Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, 

luxações, etc) que impossibilitem o candidato de submeter-se ao teste, ou de nele prosseguir, ou que lhe 
diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado para 
nova prova. 

 
5.3. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova na data fixada para sua 

realização, tendo em vista as condições metereológicas do clima (chuva, tempestades, neve, etc.) a 

http://www.facebook.com/IENHoficial
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COMUR poderá, caso entender conveniente, transferir a realização dos testes e fixará dentro de 3 (três) 
dias úteis, a nova data para a realização das provas. 

 
6. Os Anexos estão disponíveis no Painel de Publicações da COMUR, bem como, em caráter 

meramente informativo, pelo site www.objetivas.com.br 
 
 

 
 

Novo Hamburgo, 04 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 

                                                                      Diretor Geral 
 
 

Registre-se e publique-se 

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

