
 

 

 

ERRATA  Nº 02  AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 DO MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS 

 

 

A Prefeita Municipal de Almirante Tamandaré do Sul/RS, no 

uso de suas atribuições legais, em razão de incorreções no 

Edital do Concurso Público nº 01/2011, bem como assim 

tendo em vista a dificuldade encontrada pelos candidatos 

para efetivar o pagamento da taxa de inscrição através do 

boleto eletrônico gerado quando da inscrição via internet, 

para pagamento no BANRISUL,  torna público as seguintes 

ALTERAÇÕES  no Edital supra referido, com vistas a sanar os 

problemas verificados: 

1) Fica pela presente errata ampliado o prazo de inscrição para o Concurso Público a que se 

refere o Edital nº 01/2011, por mais 10 (dez) dias, de maneira que, consequentemente, 

restarão alterados os  demais prazos do Concurso Público em cumprimento aos dispositivos 

legais pertinentes, sendo nesta data e pelos motivos acima expostos fixado novo 

cronograma do Concurso Público,  alterando-se assim o contido no Edital nos seguintes itens: 

“2.1 – Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico 

www.plconsultorias.com.br, solicitado no período entre 18 de junho a 29 de julho de 

2011.” 

(...) 

4.1 - As inscrições serão homologadas por Decreto da Prefeita Municipal de Almirante 

Tamandaré do Sul (RS), no dia 12 de agosto  de 2011 às 17:00 e publicadas em documento 

afixado em mural próprio, na Prefeitura Municipal, no site da contratante 

(www.tamandaredosul.com.br) e no site da empresa contratada 

(www.plconsultorias.com.br).  

(...) 

5.1 - DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA – Obrigatória para todos os cargos/funções: 

5.1.1 - A prova escrita/objetiva será aplicada a todos os candidatos, independente do 

cargo/função, no dia 11 de setembro de 2011, das 09:00 às 13:00, nas dependências da 

Escola Estadual de Ensino Médio Almirante Tamandaré, sito à Avenida General Lopes de 

Oliveira, n.º 976, Centro e, no Pavilhão Comunitário, sito a Av. General Lopes de Oliveira 

s/nº,  no Município de Almirante Tamandaré do Sul (RS).  

 

http://www.plconsultorias.com.br/
http://www.tamandaredosul.com.br/
http://www.plconsultorias.com.br/


 

 

(...) 

5.2.2 - A prova prática será realizada no dia 11 de setembro de 2011, após o término, pelos 

candidatos inscritos para os cargos, da prova escrita/objetiva, tendo como local de 

encontro o Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul 

(RS), sito à Rua Lindolfo Dias de Meira, s/n.º, Bairro Centro, no Município de Almirante 

Tamandaré do Sul (RS), para demonstração de habilidades práticas junto máquinas e 

equipamentos, quando proceder-se-á entre os candidatos presentes, por sorteio, a ordem 

de início do teste prático. 

(...) 

Assim sendo o cronograma do Concurso Público passa a ser o seguinte: 

CAPÍTULO  XI 

11 – CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DATA HORÁRIO 

Prazo das inscrições via site (www.plconsultorias.com.br)  17/06 a 

29/07/2011 

- 

* Resultado da homologação das inscrições 12/08/2011 17:00 

Prazo para Interposição de Recursos acerca da não homologação das 

inscrições/pedido de isenção da taxa de inscrição/declaração de candidato 

deficiente 

15/08 a 

19/08/2011 

17:00 

** Prova Escrita/Objetiva 11/09/2011 09:00 às 13:00 

*** Prova Prática 11/09/2011 Após o candidato 

finalizar a prova 

escrita/objetiva 

Prazo para Interposição de Recursos acerca da prova escrita/objetiva  12/09 a 

16/09/2011 

17:00 

* Divulgação do Gabarito Preliminar Prova Escrita/Objetiva 12/09/2011 17:00 

Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito da prova escrita/objetiva 12 a 16/09/2011 17:00 

* Ato solene para abertura dos envelopes dos cartões resposta e de 

identificação. Correção dos cartões resposta e identificação dos candidatos. 

Lavratura da ata de nota da prova escrita/objetiva e ata de identificação dos 

candidatos 

30/09/2011 17:00 

Prazo para Interposição de Recursos acerca da ata de nota da prova 

escrita/objetiva e ata de identificação dos candidatos 

03 a 07/10/2011 17:00 

* Divulgação da Ata do Resultado de Classificação Final por cargo/função. 14/10/2011 17:00 

  

http://www.plconsultorias.com.br/


 

 

 

* Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, sito à Avenida General Lopes de Oliveira, nº 845, Centro, no Município de 

Almirante Tamandaré do Sul (RS). 

** Escola Estadual de Ensino Médio Almirante Tamandaré, sito à Avenida General Lopes de Oliveira, n.º 976, Centro e, no Pavilhão 

Comunitário, sito a Av. General Lopes de Oliveira s/nº,  no Município de Almirante Tamandaré do Sul (RS). 

*** Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, sito à Rua Aureliano Dias de Meira, s/n.º, Centro, no Município de Almirante Tamandaré 

do Sul (RS). 

 

2) Fica através do presente retificado o Anexo VII, alínea “a” do Edital, com relação as 

atribuições do cargo de Dentista, unicamente para que, com relação a este cargo,  onde se lê 

20 horas, passe a ser lido 40 horas, em conformidade com a Lei Municipal  

Assim sendo, para que chegue a conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 

desconhecimento, formalizamos a presente Errata que passa a fazer parte integrante do Edital 

nº 01/2011 do Concurso Público do Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, alterando-o 

nos pontos referidos, a qual será  publicada no mural da Prefeitura Municipal anexo ao Edital 

referido, bem como assim na página do Município na Internet e na página da empresa 

responsável pelo certame. 

 

     Almirante Tamandaré do Sul, 14 de julho de 2011. 

 

 

    DILSE KLEIN BICIGO 
                                                  Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 


