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CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 088/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, Prefeito Municipal de Pelotas, por meio da 
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, 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 DOS RECURSOS RELATIVOS À PROVA PRÁTICA: por terem sido julgados 

improcedentes os recursos impetrados, em nada altera o resultado anteriormente divulgado, conforme 
Pareceres da Banca Examinadora, os quais se encontram disponíveis aos candidatos mediante acesso 
individual no site www.objetivas.com.br. 

 
2. RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS: conforme relatórios de notas Anexos I deste Edital, que 

está divulgado na pasta de publicações legais/concursos no saguão de entrada da Secretaria Municipal de 
Gestão Administrativa e Financeira, na rua Gal. Osório, 918 e nos sites www.objetivas.com.br e 
www.pelotas.com.br. 

 
 3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra nota da prova de títulos, poderão fazê-lo, 
nos dias 26, 27 e 30/06/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo XI, do Edital de Concurso nº 
040/2014. Os recursos deverão ser preenchidos/digitados no site www.objetivas.com.br, nos dias 
informados, por meio de sistema eletrônico de interposição de recurso, seguindo as orientações da página. 

 
4. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CONCURSOS PÚBLICOS, realizado pelo Município, para 

provimento dos cargos dos concursos de nº 11 – INTÉRPRETE DE LIBRAS, nº 15 – MERENDEIRA, nº 
16 – MOTORISTA e nº 19 – OPERADOR DE MÁQUINAS. O Anexo II deste Edital contendo o relatório de 
notas e respectiva classificação final está divulgado na pasta de publicações legais/concursos no saguão de 
entrada da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, na rua Gal. Osório, 918 e nos sites 
www.objetivas.com.br e www.pelotas.com.br. 
 
 5. Os demais concursos constantes no Edital nº 040/2014 serão homologados após a conclusão 
das etapas seguintes do certame, conforme aplicadas a cada cargo. 

 
 

Prefeitura Municipal de Pelotas/RS, 25 de junho de 2014. 
                       
 

EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE 
 Prefeito Municipal de Pelotas/RS. 

 
 
Registre-se e publique-se 

 
 

TIAGO BÜNDCHEN 
Chefe de Gabinete do Prefeito 
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