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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO N.º 04/2018 – LOCAIS DE PROVA, ENSALAMENTO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, por este edital torna público os seguintes atos de execução do Concurso - Edital de Abertura n.º 01/2017,
nos termos a seguir:

1. A  reaplicação  das provas objetivas para  os  cargos  de  PROFESSOR  DE  ARTE,  PROFESSOR  DE  CIÊNCIAS  E
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ESTUDOS SOCIAIS, PROFESSOR DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA – INGLÊS E PROFESSOR DE PORTUGUÊS serão realizadas no dia 11 de março de 2018 (domingo), às
14 horas (horário oficial de Brasília/DF) no CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC (Rua Gustavo Ramos Sebhe, 107, Bairro
Cinquentenário - Caxias do Sul).

1.1 Os portões/portas de acesso aos prédios/blocos que contém as salas de prova serão fechados às 14 horas.

1.2. A relação dos candidatos aptos e o  ensalamento encontra-se no Anexo deste Edital. Os candidatos também  poderão
consultar o número da sua sala nos sites www.exatuspr.com.br e www.caxias.rs.gov.br.

1.3. Os candidatos deverão  comparecer no local das provas  com antecedência de 01 (uma) hora, portando documento de
identidade, conforme item 5.6 do Edital de Abertura n.° 01/2017, comprovante de inscrição e caneta  esferográfica de tinta
azul ou preta, de ponta grossa e material transparente. 

2. Os candidatos ao cargo de AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA, classificados na forma do item 5.2 do Edital de Abertura,
ficam convocados a realizar a Prova Prática no dia  11 de março de 2018 (domingo),  na  Secretaria de Obras e Serviços
Públicos (Rua João Gregório Paniz, 684, Bairro Centenário - Caxias do Sul), às 13 horas.

2.1. Os  candidatos  deverão  apresentar-se com 30  (trinta)  minutos  de  antecedência  em trajes  apropriados  para  o  teste,
portando documento de identidade, conforme item 5.6 do Edital de Abertura n.° 01/2017. 

2.2. Os candidatos deverão estar preparados no que se refere à alimentação e agasalho, tendo em vista que os testes não têm
horário determinado para o término.

2.3. A prova será realizada individualmente, seguindo rigorosa ordem alfabética. Os candidatos aguardarão a chamada em um
local, especialmente, a eles designado e realizarão a prova conforme ordem descrita no relatório.

2.4. Os candidatos não poderão conversar com os fiscais e/ou candidatos durante o tempo de permanência nos locais de
provas.

2.5. Os candidatos serão conduzidos ao local de prova pelos fiscais.

2.6. Casos  de  alterações  psicológicas  ou  fisiológicas  (períodos  menstruais,  gravidez,  contusões,  luxações,  etc)  que
impossibilitem o candidato  de  submeter-se aos  testes,  ou de neles  prosseguir  ou que  lhe  diminuam a  capacidade  físio-
orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado para nova prova.

2.7. Após a conclusão das tarefas, o candidato deverá dirigir-se, diretamente, a saída do local de aplicação das provas.

2.8. A lista com os candidatos classificados para segunda etapa encontra-se disponível nos sites  www.exatuspr.com.br e
www.caxias.rs.gov.br,  bem  como  afixada  no  saguão  do  Centro  Administrativo  Municipal.  Os  candidatos  que  não  se
classificaram  para  a  Prova  Prática  estão,  automaticamente,  eliminados  do  concurso,  na  forma do  item  5.2 do  Edital  de
Abertura.

3. Os gabaritos preliminares das provas objetivas para o cargo de professor (todas as áreas) e o resultado da prova prática
serão publicados no dia 12 de março  de 2018, a partir das 8  horas, e disponibilizados nos sites www.exatuspr.com.br e
www.caxias.rs.gov.br, bem como no saguão do Centro Administrativo Municipal.

4.  Os candidatos poderão interpor recurso relativo aos gabaritos das provas objetivas e ao resultado da prova prática no
período de 13 a 15 de março de 2018, em formulário específico, disponível nos sites citados acima e em conformidade com o
disposto no Capítulo IX do Edital de Abertura n.º 01/2017, no Protocolo Geral da Prefeitura de Caxias do Sul, situado na
Rua Alfredo Chaves, n.º 1333, Bairro Exposição, no horário das 10h às 16h.
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4.1. Durante  o período de recursos de gabarito  da prova objetiva,  o inteiro teor  das provas será divulgado no endereço
eletrônico www.exatuspr.com.br, para fins de vista da Prova Padrão. Após o período definido, as provas serão retiradas do
site, não assistindo direito à vista de prova em outro momento.

5. O ato público de abertura dos malotes e a correção eletrônica dos cartões de resposta, previsto no item 6.9.2. do Edital de
Abertura, será realizado dia 12 de março de 2018, a partir das 8 horas, no Auditório do Centro Administrativo Municipal (Rua
Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição).

6. Fica HOMOLOGADO o resultado final do Concurso Público (Edital de Abertura n°. 01/2017) para os cargos de:  AUXILIAR
DE  SAÚDE  BUCAL,  CONTADOR,  ELETRICISTA,  ENGENHEIRO  CIVIL,  SECRETÁRIO  DE  ESCOLA,  TÉCNICO  EM
CONTABILIDADE e TÉCNICO EM INFORMÁTICA. 

7. As listagens com as notas finais e a classificação de cada  candidato aprovado, após aplicação de todos os critérios de
desempate, constantes no Capítulo X do Edital de Abertura nº. 01/2017, estão disponíveis nos sites www.exatuspr.com.br e
www.caxias.rs.gov.br, bem como afixados no saguão do Centro Administrativo Municipal. 

8. Os candidatos, em todas as etapas do certame, deverão obedecer, rigorosamente, aos dispositivos contidos no Edital de
Abertura n.º 01/2017.

Caxias do Sul, 02 de março de 2018.

VANGELISA FOGAÇA CASSÂNEGO LORANDI, EDELVAN PERUZZO,
Secretária Municipal de Recursos Humanos e Logística. Presidente da Comissão Executiva do Concurso.
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