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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL Nº 002 /2016  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

IVANDRO DA SILVA SCHLEMER, Prefeito Municipal de Novo Barreiro/RS, por meio da Secretaria de 
Administração, Planejamento e Trânsito, 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. Tendo em vista a Sentença da Ação Civil Pública nº 020/1.15.0001947-5 (CNJ:0004820-

21.2015.8.21.0020), que decretou a nulidade dos atos administrativos previstos nos Editais n° 014/2015 e 
015/2015, especificamente no tocante à retificação do item 6.2 do Edital n°06/2015, dá-se prosseguimento ao 
Concurso Público regido pelo Edital nº 006/2015, para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas, 
considerado para tanto a previsão editalícia inicial, conforme segue: 

 
6.2. Em data a ser informada por edital, serão chamados a prestar a Prova Prática os candidatos que tenham sido 
pré-classificados, por cargo, até os limites a seguir descritos:  
- MOTORISTA: 05 (cinco) primeiros pré-classificados;  
- OPERADOR DE MÁQUINAS: 05 (cinco) primeiros pré-classificados. 
 
6.2.1. Os candidatos que não atingirem a classificação serão considerados reprovados no concurso, não 
prestando essa prova. 

 
2. Tendo sido considerada válida a Prova Prática realizada em 25/07/2015 (sábado) apenas para os 05 

(cinco) primeiros candidatos de cada cargo, convoca-se os candidatos para o ato público de identificação das 
Provas Práticas, o qual será realizado no dia 22/02/2016, às 14h (Horário de Brasília), na Prefeitura Municipal. A 
presença do candidato ao ato público não é obrigatória. 

 
3. O resultado das Provas Práticas, respeitado o limitador dos 05 (cinco) primeiros candidatos pré-

classificados por cargo, inicialmente previsto no Edital nº 006/2015, será divulgado a partir do dia 25/02/2016. 
 
4. Os candidatos que não atingiram esta classificação, embora tenham realizado a Prova Prática, estão 

reprovados no Concurso Público, dada a Sentença da Ação Civil Pública nº 020/1.15.0001947-5 (CNJ:0004820-
21.2015.8.21.0020).  
 

Município de Novo Barreiro, 18 de fevereiro de 2016. 
 
 

IVANDRO DA SILVA SCHLEMER, 
 Prefeito Municipal. 

 
Registre-se e publique-se. 

 
 


