
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N º  0 1 / 2 0 1 9

O Município de Novo Hamburgo por Meio da Secretaria de Administração, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste termo, e demais disposições atinentes à matéria, torna público o
Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2019, conforme segue:

Art. 1° Fica RETIFICADO o subitem 17.4, do Edital de Abertura nº 01/2019, que dispõe sobre o recurso contra as questões da
Prova Objetiva e o gabarito preliminar, conforme segue:

17.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso do subitem 17.1.3, o
recurso deverá estar acompanhado de citação da bibliografia.  O recurso não poderá conter qualquer identificação do
candidato, permitindo-se assim a análise do recurso sem a identificação do requerente. 

Art. 2º  Fica  RETIFICADO  o subitem 19.7,  do Edital de Abertura nº 01/2019, referente a nomeação para posse, conforme
segue:

19.7   O candidato, após a nomeação, deverá comparecer à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano do Município de
Novo Hamburgo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação da nomeação para o cargo, munido de
documento de identidade original juntamente com cópia dos documentos do subitem 19.5 e 19.6. A posse ocorrerá no
prazo de dez dias contados da formalização do ato de provimento, prorrogável por igual período, a requerimento prévio
do interessado. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se não correrem a posse e/ou o exercício, nos prazos
previstos na Lei nº 333/2000.

Art. 3º Fica RETIFICADO o subitem 10.3, do Edital de Abertura nº 01/2019, referente ao acompanhamento da Comissão na
leitura dos materiais, conforme segue:

10.3 A Prova Objetiva será composta de  40 (quarenta)  questões para os cargos de Nível Médio,  e 50 (cinquenta)
questões para os cargos de Nível Superior, distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva
terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as
Tabelas do item 10. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitora ótica. A leitura das folhas de respostas
será realizada na presença de integrante(s) da Comissão do Concurso Público nº 01/2019, no Instituto AOCP . Será
atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com
rasuras ou preenchidas a lápis.

Art. 4º Fica RETIFICADO o Anexo II - Dos Conteúdos Programáticos, do Edital de Abertura nº 01/2019, referente a inclusão
das referências bibliográficas, de acordo com o disposto no Anexo II – Retificado.

Art. 5º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Novo Hamburgo/RS, 27 de fevereiro de 2020.

Nei Luis Sarmento
Secretário de Administração
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