EDITAL Nº 05/2017-SMAD
O Município de Esteio, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Leonardo
Duarte Pascoal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento
amplo e geral dos interessados, a prorrogação do prazo de inscrição do processo seletivo
simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, aberto pelo Edital nº 04/2017SMAD e a consequente alteração do Anexo IV e do cronograma previsto no anexo V:

Onde se lê:
ANEXO IV
Período das inscrições: 11/09/2017 a 15/09/2017
Para se inscrever no processo seletivo simplificado o candidato deverá providenciar a
entrega ou o envio dos documentos listados no anexo III, da ficha de inscrição
devidamente preenchida constante no Anexo II, e enviar em arquivo anexo (PDF) para o
e-mail rhesteio@gmail.com, com o assunto “PROCESSO SELETIVO SMAD” OU entregar
na Central de Atendimento ao Cidadão (Protocolo) na Prefeitura Municipal de Esteio, Rua
Engenheiro Henner de Souza Nunes 150 – Centro/Esteio, em envelope lacrado com o
mesmo título “PROCESSO SELETIVO SMAD” no período de 11 a 15 de setembro no
horário das 12:30h às 18h de 2ª a 6ª feira.
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ANEXO V
Cronograma
DATA

EVENTO
Publicação do Edital de Abertura de Processo Seletivo
Simplificado

11/09/2017
11/09/2017 a 15/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
25/09/2017

Inscrições
Homologação das inscrições
Início do prazo de 01 dia para Recurso sobre a não
homologação da inscrição
Publicação da homologação final dos candidatos inscritos
e divulgação das notas dos Títulos no sítio da Prefeitura
Municipal de Esteio: http://www.esteio.rs.gov.br
Início do prazo de 01 dia para Recurso sobre as notas
finais dos Títulos
Homologação final do Processo Seletivo Simplificado,
publicação das notas definitivas da análise dos títulos
após recurso e classificação no site da Prefeitura
Municipal de Esteio: http://www.esteio.rs.gov.br

Leia-se:
Período das inscrições: 11/09/2017 a 29/09/2017
Para se inscrever no processo seletivo simplificado o candidato deverá providenciar a
entrega ou o envio dos documentos listados no anexo III, da ficha de inscrição
devidamente preenchida constante no Anexo II, e enviar em arquivo anexo (PDF) para o
e-mail rhesteio@gmail.com, com o assunto “PROCESSO SELETIVO SMAD” OU entregar
na Central de Atendimento ao Cidadão (Protocolo) na Prefeitura Municipal de Esteio, Rua
Engenheiro Henner de Souza Nunes 150 – Centro/Esteio, em envelope lacrado com o
mesmo título “PROCESSO SELETIVO SMAD” no período de 11 a 29 de setembro no
horário das 12:30h às 18h de 2ª a 6ª feira.
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ANEXO V
Cronograma
DATA

EVENTO
Publicação do Edital de Abertura de Processo Seletivo
Simplificado

11/09/2017
11/09/2017 a 29/09/2017
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
06/10/2017

Inscrições
Homologação das inscrições
Início do prazo de 01 dia para Recurso sobre a não
homologação da inscrição
Publicação da homologação final dos candidatos inscritos
e divulgação das notas dos Títulos no sítio da Prefeitura
Municipal de Esteio: http://www.esteio.rs.gov.br
Início do prazo de 01 dia para Recurso sobre as notas
finais dos Títulos
Homologação final do Processo Seletivo Simplificado,
publicação das notas definitivas da análise dos títulos
após recurso e classificação no site da Prefeitura
Municipal de Esteio: http://www.esteio.rs.gov.br

Esteio, 15 de Setembro de 2017.

LEONARDO DUARTE PASCOAL
PREFEITO MUNICIPAL
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