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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 030/2012  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
HAMILTON SILVÉRIO LIMA, Prefeito Municipal de Chuí, por meio da Secretaria de Administração e Fazenda, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital que RETIFICA o Edital de Concurso nº 028/2012, especificamente no que segue: 
 

1. DO ITEM 1.1.3 – Tabela de Cargos: 

- No vencimento para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS: Onde se Lê: Nível Médio: 672,71 e Nível Superior: 740,91; Leia-se: 

672,71. 

 
2. Os candidatos inscritos nos cargos e que tenham quitado o boleto bancário, poderão, em razão das 
alterações, ora procedidas, escolher uma opções a seguir: 
 

a) Permanecer inscritos no respectivo cargo, desde que haja concordância com a alteração, conforme 
acima referido; ou 
 

b) Solicitar o cancelamento da inscrição já realizada e a respectiva devolução do valor pago a título de 
inscrição. 

 

2.1. Para tanto, deverão acessar o site www.objetivas.com.br para preenchimento do formulário próprio, Anexo 
I deste Edital  e formalizar uma das opções acima. 

 
2.2. Para recebimento da devolução do valor pago a título de inscrição, por desistência do concurso, o candidato 

deverá acessar o site www.objetivas.com.br, preencher requerimento próprio, informando o Banco, Agência, 

Conta Corrente, bem como o nome do correntista para depósito.  O requerimento impresso deverá ser entregue  

pessoalmente, no horário das 13h às 17h, até o dia 05 de abril  
Caso não seja titular de conta bancária, deverá assinalar em campo próprio esta condição e terá o ressarcimento 

do valor, diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal, no dia 10 de abril de 2012. 
 
2.2.1. O depósito referido no item 2.2, em conta bancária, será efetuado em data a ser informada após a 
homologação das inscrições, no site da Prefeitura Municipal de Chuí/RS.  

 
2.3. A falta de manifestação formal do candidato, até a data limite para entrega do requerimento será 
considerada como opção de confirmação da inscrição no cargo, com a devida alteração. 
                  
3. As demais disposições do Edital de Concurso nº 028/2012 permanecem inalteradas. 
 

 
Prefeitura Municipal de CHUÍ, 31 de março de 2012. 

                                 
HAMILTON SILVÉRIO LIMA 

Prefeito Municipal 
 
Registre-se e publique-se 
 
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA LIMA 
Secretário de Administração e Fazenda 
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ANEXO I – REQUERIMENTO 

 

Somente para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 
 

Nome _________________________________________________________________________________ 

portador da RG nº __________________________________, CPF _______________________________, 

inscrito no Concurso Público do Município de CHUÍ sob nº _________________ para o cargo PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL ou PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS, vem DECLARAR o 

que segue: 

I - ( ) que concorda com as alterações contidas no Edital de Retificação nº 030/2012 e deseja permanecer 
inscrito (a) no Concurso Público. 
 

II - ( ) que não deseja permanecer inscrito e solicita a anulação da sua inscrição do Concurso Público, 

solicitando a devolução da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (setenta reais). 
 
Para tanto informo o que segue: 
  

Possuo conta bancária própria: 
  
(  )  sim  -  Banco  _______ Agência________ Conta Corrente nº _____________ 
 
(  ) Não possuo conta bancária, autorizo depósito do ressarcimento da inscrição na conta informada abaixo: 
 
Nome do correntista:_________________________________________________ 
 
Banco _______ Agência________ Conta Corrente nº _____________ 

 
Sr. Candidato: 

 

Apresentar comprovante de inscrição, em caso de extravio assinalar campo 2 e preencher a declaração (2.1) 

 
1. (  ) APRESENTOU O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO   
 
2. (  ) NÃO APRESENTOU O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
 
2.1. Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, ter realizado a inscrição no Concurso Público 
instituído pelo Edital de Concurso nº 028/2012, na Prefeitura Municipal de CHUÍ/RS, para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ou PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES 
INICIAIS, bem como ter extraviado o comprovante de inscrição, pelo qual assumo a total responsabilidade.   

 
CHUÍ/RS, ______ de ________________ de 2012. 

   
                                                    ________________________________________________ 

                                                              Assinatura do candidato 


