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DECRETO N" O22I2OI5, DE 24 DE JUNHO DE 2015.

INSTITUI O REGULAMtrNTO
CONCURSOS PUBLICOS
MUNICÍPIO DE CÂNOTOO GODOI.

DOS
NO

G[IERINO BACKES, Pref-eito Municipal do Município de Câncliclo Gocjói,
Estado do Rio Grande do Sul, no Llso das atribuições legais, consideranclo a necessiclacle cle
regurlamentação da realização dos concursos púrblicos municipais institgi o pl.escltte
Regulamento de ConcLrrsos.

REGULAMENTO DE CONCURSOS
Capítulo I

DrsPosrÇors pREIIMTNARES

Art. lo Os concursos púrblicos promovidos na área do Execr-rtivo Municipal
processar-se-ão de conÍbrrnidade com a Lei e o presente Regulamento.

Art. 2o Compete a Administração Pública Municipal e a Secretaria de
Administração, coordenar a realização do recrutamento de pessoal para provimento de vagas
no quadro funcional do Município de Cândido Godói.

Art. 30 No processamento do concurso irnporta:
I - Dar toda a publicidade, por meio de editais, das condições em qlle se

realizarão;
II - Receber, indistintamente, a inscrição de todos qLlantos atenclerent os

requisitos legais e as exigências do edital;
III - Observar, em relação a todos os concorrentes, o mesmo processo de

exal11e, a exigência clo mesmo nível de conhecimentos e igual critério de julgar-nentcl;
IV - Facilitar ao candidato, aprovado ou não, o conhecimento dos resultados

que obteve, betn como dos que forem conÍ-eridos aos demais concorrelltes e do criterio de
j r.rl garnento adotado.

Art. 40 A realização dos concursos públicos municipais flcará ao encargo de
entidade/empresa com capacidade comprovada paratal fim.

Art. 50 A entidade ou órgão responsável pela realizaçáo dos concursos
públicos compete, sob a coordenação do Executivo Municipal:

I- Elaborar o plano de provas e programas;
II - Fazer o exame das provas e o seu julgamento, atribuindo-lhes pontos, de

conformidade com os criterios preestabelecidos;
III - Reexatninar as provas, sempre que houver pedido de revisão, sugerindo

justificadarnente, a manutenção ou alteração dos pontos primitivamente confêridos;
IV - Emitir parecer em qualquer recurso ou reclamação interposta por
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Capítulo II
DAS VAGAS E INSCRTÇOES

Art' 60 E veclado à entidade ou órgão responsável pela realização clos
concllrsos púrblicos. revelar, sob qualquer forma, ate o momento erl que l'orenr apresentaclos
aos candidatos, os temas constitutivos clas provas.

Art' 7o É proibicla a inscrição clos membros pertencentes à Entidacle
organizadora nos collcllrsos públicos de que trata o presente Iteguiamento, estenclenclo-se avedação às pessoas relacionadas através deparentesco consangüíneo ou afim.

Art' 80 o concurso público, para preenchimento de vagas existentes o, clLre.posteriormente, surgirem, tàr-se-á mediante recrutamento externo.

Art' 
.9o o concurso público tem validade de 02 (dois) anos, podendo ser.prorrogado por igLral período. a critério da administração.

Art' l0- o concurso pÚrblico será aberto através de edital, publicado no ,ainelde publicações da PreÍbitura Municipal, ou, outros meios de comunicações existentes.

Art' l l o edital será elaborado com a observância da legislação em vigur.concernente às especificações do cargo púrblico visaclo e ao sistema de concurs.s.

Art. 12 o edital de abertura dos concursos deverá conter:I - Relação dos cargos para os qtrais serão selecionados os candidatos. conr osrespectivos núrmeros de vagas oÍêreciclàs;
II - Data de abertura e ettcerramento das inscrições, bem como o local ehorário em que as mesmas serão recebidas;
III - Requisitos a serem preenchidos pelos candidatos no ato cla inscr.ição e .oatit da posse;

IV - Programa das matérias sobre as quais versarão as provas e os criteri.s cleapuração do resLrltado de cada uma delas:
V - Irorma de apuração do resultado f.inal;
vI - Indicação dos títr-rlos valorizáveis, quando couber. e os criterios para se,

-julgamento;
VII - Quaisquer outras exigências que devam ser atendidas pelos ca,didatos ouinfbrmações que se fizerem convenient", á bou oráenação do concurso.

Art' 13 o edital de abertura do concurso flxará o prazo para as inscrições, nãopodendo ser i,Íbrior a l0 (dias) dias e nem superior a 30(trinta) dias.

Art' 14. Q.ualquer alteração de clár-rsula de edital deverá ser fbita mediante apublicação de outro edital.
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Art. l5 As inscrições set'ão realizadas exclusivamente via internet. no site cltr
I*tidade Organizadora do Concurso.

Art' l6 O pedido de inscrição signiÍica a aceitação pelo cancliclnto clas posras
estabelecidas por este regulamento para o concurso respectivo.

Art' 
_17 

Decorrido o prazo de inscriçào e examinados os pediclos pelo órgão ou
entidade encarregada da realização dos corlcLrrsos públicos, os mesmos serão honologaclospelo PreÍbito Mr-rnicillal, através de edital, publicado no painel de pgblicações cla prefêit,ra
Mr:nicipal, ou em outros meios de comunicuç0.. existentes.

ParágraÍb Único. Não serão l-romologados os pedidos de inscrições clue pão
apresentarem os recluisitos exigidos no edital de abertura dos concursos públicos.

Art' l8 os lirnites de idade previstos no edital, serão veriÍ'icacjos de acorcloconl a data de encerranlento das inscrições.

Art' 19 o candidato com inscrição não homologada, terá o prazo de 03 (três)dias, a contar da data de publicação do editai homologatório, para sanar as razões da nãohomologação.
Parágrafo unico. Não sanadas as razões da não homologação ou persistinclo omotivo determinante da não aceitação da inscrição ,o fruro Íixado, o candidato terá suirinscrição indeferida deÍinitivamente.

Art' 20 o prazo das inscrições poderá ser prorrogado quanclo inexistire.rcandidatos inscritos oLl selt nútmero Íbr inÍbrior ao número de vagas of'ereciclas.
Parágrafo Único' A prorrogação do pÍazo será decidi<ia pela co,rissâ.organizadora do concul'so, corn a aprovação da Administração públi;;-ü;cipal, se.clo suirdivulgação feita por edital.

Art' 2l A inscrição será. cancelada em qualquer fase do corlcLrrso. ,u,eriflcaclo .uão cunrprimento dos requisitos exigidos no edital o, .orr,u,uda a ocorrência cie fr.aucle nasua obtenção.

§ lo Ao cancelamento de que rrata o artigo anterior. será clacla publiciclacle,pode,do o candidato conhecer as razões clue o determinaraÁ.
§ 20 Ficam resguardados os direitos do canditlato. cluarrdo lirr.constatad6 que .equír,,oco Íoi da pessoa encarregada da inscrição.

Capitulo II
DAS PROVAS

Art' 22 o concurso será realizaclo através de avaliação senl cousultir, coulpostilde provas escritas, complettretrtadas, quanclo Íbr o caso, p.',t. prouu, práticas e cle tít,los.

Art' 23 os ctlttcursos públicos serão aplicados pela Comissão l::xecutiva epelos fiscais designados para tal.
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Art' 24 As provas serão realizadas em local, dia e horários prefixacios. através
cle edital, clue será pLrblicado e divulgado segundo os l-rleslnos critérios, conr a antececlêrciirrníninta de 05(cinco) dias.

Parágrafo Único. Quando as provas forem realizadas enr nrais cle un-r clia, olocal, clia e hora das provas segtrintes poclerão ser comunicados aos canclidatos por ocasião clarealização de cada prova anterior. clispensando a publicação cle novo eclital.

Art' 25 No dia, hora e local Íixados para arealização das provas, os canclic.latos
deverão apresentar-se munidos do docurnento de iàentidade e do material indicado no eclitarl
de convocação para a realização das provas.

§ lo A juízo da Comissão Executiva, poderá ser suprida a Íàlta r1a carteira cle
identidade, será o único documento exigido para'identificação, desde q.,. o nome clcr
candidato conste da lista de inscrições homologaáas.

§ 20 Feita a identificação dos canclidatos, a Comissão Executiva procederá a
distribuição dos rnesmos nos recintos onde se realizarão as provas.

Lrt- 26 Antes do início dos trabalhos, a Comissão Executiva ou os fiscais clas
salas, por ela designados, Íàrão os esclarecimentos e advertências a serem observadas pelos
candidatos durante as provas, objetivando, principaln-rente, impedir conversas, consultas oLr
qr-raisquer expedientes de que tentem se utilizar os àandidatos para troca cle opiniões.

Art- 27 Não haverá segunda chamada em qualquer clas provas, não irnportanclo
o motivo alegado.

Art. 28 Será excluído do recinto de realização das provas, por ato cla
administração do rnurlicípio ott da Comissão Executiva, o candidato qlre tiver atitucle c1e
desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregaclàs clo concgl.so oLl
autoridade presente.

Art- 29 ldêntica sanção será aplicada ao candidato qLre. cluraple o
p'lrocessatnento de qualqr,rer prova, detlonstrar comportamento inconveniente oLr lor
suqlreendido en-r Ílagrante de comunicaçào coll outros candidatos ou pessoas estralhas. pgr
gestos, por palavras oLl por escrito, bem como urtilizando-se de livros, notils sLr inrpressos.
salvo os expressamente pennitidos.

Art. 30 Em qualquer das hipóteses anteriores será lavrado "aLrto cle apreensão
da prova e exclusão do candidato", onde será nan'ado o Íàto, com seus ponnenores
fundamentais, devendo ser assinado por, no mínimo, dois rnembros da Comissão Executiva
ou da administração municipal presentes.

Art. 3I Durante a realizaçã,o das provas e sob pena de anulação das mesmas,
não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente. err casos
especiais, na companhia de, no mínimo, um Íiscal da prova.

Art. 32 O sigilo quanto à identificação dos concursados será assegurada
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através da correção eletrônica dos cartões resposta (leitr_rra ótica).
Parágrafo Único. O cartão resposta é o úrnico documento váli<Jo parii correção

da prova escrita, não serão computadas quóstões qLre contenham mais cie upra resposta,
entenda ou rasura, ainda que legível.

Capítulo III
ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO PROVA ESCRITA

Art' 33 A prova escrita constará de questões objetivas, das cluais apepas 0l(uma) responderá cor.etamente à questão proposta.

Art' 3'l As questões da prova escrita serão extraídas, exclusivarne.te. clclprograma previamente indicado.

Art' 35 As questões da prova escrita serão organizadas cle moclo a abra,gerqualquer conteúdo clo programa previamente estabelecidã, e1Íbca.do qr-ralitativa oLr

ffi,1?,::amente 
clualquer aspecto qu. o elaborador da prova enrenda necessário propor aos

Art' 36 Excepcionalmente, na correção das provas, poderá ser reconsicleraclaqualquer questão, quanto ao seu merito, quando ,ru Íbr,rrração possa gerar dúvicras nainterpretação por parte do candidato.
Parágrafo Único. Rec.onsider ada a questão e nela computado ponto. obeneÍicio será esten<Jiclo a todos os candidatos.

Art' 37 As questões objetivas poderão apresentar formas variadas cleapresentação, desde que perf'eitamente esclarecidas ao candidato no Caderrro de euestões e.desde que apresentem apenas uma opçào de resposta.u...iu.

Art' 38 A prova escrita será composta de um caclerno de euestões e u,rirGrade de Respostas.

Art' 39 caderno de Qtrestões é o espaço no qual o candiclato p.cleriidesen'olver qualquer técnica para obter a resposta das questões.

exceto ,u grua.l 
lo E permitido rabiscos e rasuras em qualquer folha do caclerno cre eLrestôes"

§ 2o Na capa do caderno cle Questões constarão somente corno iclentificação: .t.túnrero da inscrição e a categoria Íirncionall para-a;;i; candiclato cor.lcorre e a crala crarealização da prova.

Art' 10 A Grade cle Respostas é o docurxento ú,ic. e rl.al que serri

:nffir:1"rJ,::il1::l::r"0"' cla correção da prova escrira, para a .u,,rg.n, cros ponros

Parágrafo Único' Ern nenhuma hipótese será o cacler,o cle eLrestõesconsiderado para pontuação.

Art' 41 As respostas rasuraclas oll conl rnais cle uma alternativa erssi,alacla paraa lnesnra questão, não serào consideraclas, atribuindo_se valor zero à cluestão.
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Art'42 As provas do Concurso serão recolhidas e ficarão arquivaclas na
PreÍ-eitula Municipal de Cândido Godói.

Capítulo IV
PROVAS DE TÍTULOS

Art- 12 Os títulos deverão ser entregues somente pelos candiclatos aprovaclos
lua prova escrita, nos termos do edital do concurso.

Art- '13 Os títulos serão pontuados confbrme criterios preestabeleciclos ncr
edital de concurso e terão sua pontlração máxima cle 20 (vinte) pontos.

Art. 44 Os títulos deverão ser encaminhados via correio em data de postagem
estipulada através de Edital ou entregues à Comissão Executiva do Concurso, "* .nu.úp.
lacrado, mediante prolocolo de entrega.

Parágrafb Unico: A Comissão Executiva do Concurso não Íará a conÍbrência
dos títulos, nem se responsabilizaútpelo preenchimento correto da Grade de pontuação pelo
candidato."

Capítulo V
RECURSOS

Art- {5 Obedecidos os prazos legais e regulamentares, será lactrltado 3o
candidato recorrer de qualqr"rer decisão reÍ-erente a sua participação no C'oncurso.

Art. 46 Do ato do indefêrimento da inscrição, cabe recurso clo candiclato acr
Presidente da Comissão do Cloncul'so, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do clia cle sr_ra

publicação.

Art. 47 No prazo de até 03 (três) dias úteis, após a publicação clo resr-rltaclo de
eiualquer prova, e Íàcultado ao candidato recluerer revisão da prova.

Parágrafo Único. O recluerimento de revisão de prova conlerá os seglrintes
elementos:

I identiÍrcação do candidato, seu número de inscrição e indicação clo cargo
para o qual concorre;

II exposição circunstanciada e fundamenÍada a respeito cla questão contestada.

Art. 48 O candidato, para tundamentar a contestação, terá acesso a Prova
Padrão, na presença do Presidente da Comissão Executiva do Concurso.

Art. 49 O pedido de revisão deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão
Executiva do Concurso e protocolado junto à Secretaria da Administração da PreÍ-eitura
Mr"rnicipal de Cândido Godói, que:

I indet-erirá liminarmente, se apresentados em desacordo com o dispositivo,
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neste regulamento;
lI cancelará o ato inrpugnado oLr o manterá, verificaclas as condições que o

motivaram;
III encamiuhará o requerimento de revisão aos encal'regaclos cla curreção clas

provas escritas e/or-r práticas e da avaliação da prova de títulos, clue proceclerão zr revisão
solicitada e darão parecer, encanrinhando-o, ao Presidente da Comissâo ExecLrtiva do
Concurso, clue homologará em caráter final.

Art. 50 O concurso ou qualquer das provas poderão ser anuladas cluanclo:
I forem constatadas irregularidades no cumprimento deste Regulamento:
II hoLrver inobservância quanto ao sigilo da prova escrita;
Parágrafo Único. A ausência do candidato à prova escrita, acarretarri suzr

imediata eliminação do Concurso.
Capítulo VI

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Art. 5l Decorrido o prazo para recLlrso, será procedicla a apuração final clo

concllrso, com a classiÍicação geral dos candidatos.

Art. 52 A pontuação Í.inal do concurso será constituída pela sorna clas

pontuações parciais obtidas nas provas.

Art. 53 A classificação Íinal será por ordem decrescente de pontos ot.rticlos.

considerando-se como prinreiro colocado o candidato que somar mzrior núrmero cle pontos.
Parágrafo Llnico. A classiÍicação final será por cargo.

Art. 54 A classificação dos candidatos acompanhada de relatório da Conrissão
Executiva, será submeticia a homologação do Pret'eito Municipal.

§ 1o A classificação final somente será liberada, após a hornologação clcr

PreÍ.eito Municipal.

§ 2o O resultado Íinal do concllrso, após ser homologado, será lançaclo conr rr

classiticação geral dos candidatos aprovados.

Art. 55 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvickls pela

Aclministração Pública Municipal, mecliante solicitação da enticlade ou órgão organizaclor clcr

CONCLITSO.

Art. 56 Revogadas as clisposições ern contrário. este l{egLrlanrento etrtrarii em

vigor na data cle sLra publicação.

Art. 57 Este Decreto entrará em vigor na data de sua public . l'evogan

Decreto n' 102912012 e 03112013
do Prefeito de Cândido Godói, RS, dej unhcr 15
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