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EDITAL Nº. 003/2017  

CONVOCA CANDIDATOS  

(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2017) 

 

 

A Prefeita Municipal, em atendimento a decisão unânime, constante na Ata nº 01/2017, da 

Comissão para Avaliação de Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias da 

Secretaria de Infraestrutura, nomeada pelo Decreto n° 132/2017, e no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a CONVOCAÇÃO de todos os candidatos inscritos no Processo 

Seletivo Simplificado para contratação de Calceteiro, para que os mesmos complementem os 

documentos apresentados, para fins de preenchimento dos requisitos relacionados a 

documentos comprobatórios exigidos, descritos no item 3 do Edital nº 001/2017, de Processo 

Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Pessoal – Secretaria de 

Infraestrutura. 

 

I. Os candidatos inscritos ficam CONVOCADOS, a comparecer nos dias úteis 

compreendidos no período de 28 de abril a 5 de maio de 2017, no horário das 7h30min. às 

13h30min., na sede da Secretaria de Infraestrutura, situada na Praça Getúlio Vargas, 409, 

Centro, para apresentarem cópia de documentos pessoais e/ou títulos para fins de avaliação, 

aos cuidados do Sr. Claudio Emilio Rodrigues, membro da comissão responsável pelo 

Processo Seletivo da Secretaria de Infraestrutura. 

 

II. O prazo para a apresentação de cópia dos documentos será de cinco (5) dias, contados a 

partir da publicação deste Edital.  

 

III. O não comparecimento estabelecido nesta convocação ou a não apresentação dos 

documentos dentro do prazo estabelecido, implicará na inabilitação do candidato para 

assumir a função de calceteiro.  

 

IV. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo Municipal, Alegrete, 26 de abril de 2017. 

 

 

Cleni Paz da Silva 

Prefeita de Alegrete  

 

 

Registre-se e Publique-se 

 


