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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL Nº 009/2014  

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. RESULTADO DO RECURSO:  por ter sido julgado improcedente o recurso impetrado, em nada 

altera o resultado anteriormente divulgado, conforme Parecer da Banca Examinadora, que se encontra 
disponível na Câmara Municipal. 

 
2. RESULTADO DA PROVA PRÁTICA, conforme relatório de notas, Anexo deste Edital, 

computadas após avaliação das grades da Prova Prática desidentificadas, tendo sido procedido o respectivo 
Ato Público de Identificação, conforme determinação editalícia. 

 
3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra as notas da Prova Prática poderão fazê-

lo nos dias 10, 11 e 12/03/2014 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. 
 3.1. No mesmo período e local de recursos, os candidatos poderão ter vista da sua prova, sob 
fiscalização. Este é o único momento para vista da prova. 

 
4. O resultado da Classificação Final será divulgado, após a análise dos recursos eventualmente 

interpostos e sorteio público, se necessário, a partir do dia 1º/04/2014. 
 
5. O Anexo deste edital está disponível 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.  

 

 
Caxias do Sul, 07 de março de 2014.  

 
 
 

Comissão Executiva do Concurso: 
 

Juliana Mattei 
 

Maitê Chinato Sá 
 

Sirlei Biasoli 
 
 
 

Gustavo Luis Toigo 
Presidente da Câmara Municipal 
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