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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
Nº C/93/2016 

EDITAL N° 05/2017 - REABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO/RS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, notifica por este Edital, a REABERTURA 
do Concurso Público nº C/93/2016, nos termos abaixo: 
 
1. Reabre-se o prazo de inscrições para candidatos que se enquadrem na hipótese de 
isenção da taxa de inscrição, prevista no Decreto Municipal nº 7.318, de 09 de março de 
2017: candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 
2. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 
7.318/2017, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição mediante informação do NIS – 
Número de Identificação Social, junto à ficha de inscrição eletrônica, e envio da declaração 
do “Anexo I” deste edital, devidamente preenchida e assinada, digitalizada nos formatos: 
“.jpg, .png, .doc, .docx, .pdf ou .zip”. 
 
3. A Legalle Concursos consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato. 
 
4. Do pedido de isenção resultará: 
 4.1. Isenção concedida: o candidato terá sua inscrição homologada no certame; 
 4.2. Isenção negada: o candidato terá sua inscrição indeferida no certame. 
 
5. Em razão das alterações promovidas por este edital, o Concurso Público nº C/93/2016 
passa a ter o seguinte cronograma: 
 

PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do Edital de Reabertura do Concurso Público nº C/93/2016 03/04/2017 

Período de inscrições e pedidos de isenção pela internet, através 
do site: www.legalleconcursos.com.br 

04 a 
19/04/2017 

Homologação provisória das inscrições isentas 24/04/2017 

Período de recursos do resultado do pedido de isenção 
25 a 

27/04/2017 

Homologação definitiva das inscrições isentas 28/04/2017 

Homologação provisória das inscrições (de todos os candidatos) 28/04/2017 

Período de recursos da homologação das inscrições 
02 a 

04/05/2017 

Homologação definitiva das inscrições (de todos os candidatos) 05/05/2017 

Convocação para a prova teórico-objetiva 05/05/2017 

Divulgação dos locais das provas teórico-objetivas 30/05/2017 

Aplicação da prova teórico-objetiva 04/06/2017 

Divulgação do gabarito preliminar da prova teórico-objetiva 05/06/2017 

Prazo para recurso do gabarito preliminar da prova teórico-objetiva 
06 a 

08/06/2017 

Divulgação do gabarito oficial da prova teórico-objetiva 13/06/2017 
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Divulgação das notas preliminares da prova teórico-objetiva 16/06/2017 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova teórico-objetiva 
19 a 

21/06/2017 

Divulgação das notas oficiais da prova teórico-objetiva 23/06/2017 

Convocação para a prova prática 23/06/2017 

Aplicação da prova prática 02/07/2017 

Divulgação das notas preliminares da prova prática 04/07/2017 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova prática 
05 a 

07/07/2017 

Divulgação das notas oficiais da prova prática 10/07/2017 

Homologação do Resultado Final 13/07/2017 

 
6. As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma acima, 
exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br, 
observando as disposições do EDITAL Nº 01/2016 – ABERTURA E INSCRIÇÕES.  
 
 

Montenegro/RS, 31 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

Luiz Américo Alves Aldana, 
Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
Registre-se e Publique-se.  

http://www.legalleconcursos.com.br/
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- Anexo I - 
DECLARAÇÃO DE MEMBRO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA 

 
 

Utilize letra legível para preencher as informações abaixo sob pena de indeferimento da sua 
declaração. 

 

NOME DO CANDIDATO:  

CPF:  

CARGO PRETENDIDO:  

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL – NIS (ATRIBUÍDO PELO CADÚNICO): 

 
 
 
DECLARO, para efeito de concessão de isenção de taxa de inscrição do Concurso Público nº 

93/2016 para provimento vagas da Prefeitura Municipal de Montenegro/RS, sob as penas da 

lei, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 

2007, e estou com inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). 

 

 

Montenegro/RS, em _______ de ______________________ de 2017. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 


