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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EDITAL DE CONCURSO Nº 04/2004

                    A Secretaria de Administração do Município de Caxias do Sul, devidamente autorizada por Lei, faz saber, por este
Edital, que realizará Concurso Público através de provas de caráter competitivo, para provimento de cargos na Administração
Direta do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, sob o regime estatutário. O Concurso reger-se-á pelas disposições
contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município, Lei Complementar 3.673/91, Leis
Municipais 3.141/87, 3.465/90, 3.619/90, 3.796/91, 3.985/93, 4.783/97, 5.469/00, 5.976/03, 6.187/04, 4912/98 e 6.315/04,
Decretos nº 8.065/94, 9.035/97, 10.643/02, 12.000/04 e legislação superveniente e normas contidas neste Edital.

1.   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público destina-se ao provimento, na Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, dos
cargos de PROFESSOR G1 AI e PROFESSOR G3 AII - CIÊNCIAS E MATEMÁTICA,  PROFESSOR G3 AII – EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA, PROFESSOR G3 AII – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR  G3 AII – ESTUDOS SOCIAIS, PROFESSOR G3
AII – PORTUGUÊS, PROFESSOR G3 AII – LÍNGUA ESTRANGEIRA : ESPANHOL.
2.DA DIVULGAÇÃO
2.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Concurso dar-se-á através da publicação de editais ou avisos em jornal
local de grande circulação. Os editais, avisos  e listas de resultados serão afixados  no saguão do Centro Administrativo
Municipal, situado na rua Alfredo Chaves, 1333.
2.2. As informações sobre o Concurso também estarão disponíveis junto ao site: http://www.caxias.rs.gov.br e
http://www.fdrh.rs.gov.br.
2.3. É de inteira responsabilidade, do candidato, o acompanhamento das informações  referentes ao concurso público  em que se
inscreveu.
3.   DAS INSCRIÇÕES
3.1. Requisitos para Inscrição:
a)   ser brasileiro ou gozar  das prerrogativas contidas no parágrafo 1º do art. 12, da Constituição Federal, cujo processo de
naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições;
b)  conhecer e estar de acordo com as disposições e exigências deste Edital.
OBS. Os requisitos e documentos para provimento do cargo constam nos itens 4 e 11 deste Edital.
3.2.  Valor da taxa de Inscrição:
a)Para o concurso ao cargo de Professor G1 AI:  R$ 25,00(vinte e cinco reais);
b)   Para o concurso ao cargo de Professor G3 AII: R$ 65,00(sessenta e cinco reais).
3.3. Período, horário , local e procedimentos para realizar as inscrições:
As inscrições serão efetuadas pela Internet, através do endereço http://www.caxias.rs.gov.br e http://www.fdrh.rs.gov.br  no
período de 28 de dezembro  de 2004 a 14 de janeiro de 2005. Serão disponibilizados computadores para as inscrições na sede do
Centro Administrativo Municipal, situado à rua Alfredo Chaves, 1333, bairro Exposição, 3º piso, no horário das 10h às 16h.
3.3.1. Deverá constar no formulário eletrônico de inscrição o número do documento de identidade que tenha fé pública (Cédula
de Identidade Civil ou Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei Federal nº 9.503/97, ou Carteira
Profissional, emitida por Ordem ou Conselho de Classe legalmente reconhecido). O documento, cujo número constar no
formulário eletrônico de inscrição, deverá ser apresentado  no momento da realização das provas.
3.3.2. Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deve transmitir os dados pela Internet, imprimir o
seu registro provisório de inscrição e o documento para pagamento da taxa de inscrição. O pagamento deverá ser efetuado até o
dia 17/01/2005, em qualquer agência do BANRISUL ou, para quem é correntista do BANRISUL, em outros meios de pagamento
que o Banco disponibiliza.
3.3.3. Não serão aceitos cheques de terceiros para  efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
3.3.4. De acordo com sua habilitação, o candidato poderá inscrever-se para o cargo G1 AI e para um  dos cargos G3 AII devendo,
neste caso, fazer duas inscrições e efetuar o pagamento de duas taxas.
3.4. Inscrição de candidatos portadores de deficiência:
3.4.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso de que trata este Edital, podendo
concorrer às vagas reservadas (conforme subitem 4.3), desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência de que são portadoras, nos termos do artigo 3º, da Lei 4.912/98.
3.4.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para portadores de deficiência deverá agendar e realizar perícia
médica na Biometria Médica Municipal, situada à Rua Pinheiro Machado, 2269, telefones 54-223-0555, Ramal 246 e 54-202-
5880, das 10 às 16 horas.
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3.4.3  A comprovação da deficiência, sua identificação e compatibilidade para o exercício do cargo na forma prevista em Lei,
serão avaliadas previamente por uma junta especial, composta por dois médicos designados pelo Município e dois profissionais,
indicados por instituições que atendam deficientes, que emitirão laudo declarando, conforme a deficiência do candidato, se este
deve ou não usufruir do benefício previsto no artigo 3º, da Lei nº 4.912/98.
3.4.4 As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que
se refere ao conteúdo da prova objetiva, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas.
3.4.5 Os candidatos portadores de deficiência, que necessitem de algum atendimento especial para a realização da prova objetiva,
deverão registrar este fato no formulário eletrônico de inscrição, no local indicado,  e fazer a solicitação por escrito, em
formulário próprio, junto à  Biometria Médica Municipal, quando da realização da perícia médica.
3.4.6.  Os candidatos, que desejarem concorrer às vagas como portadores de deficiência, deverão efetuar o pagamento da taxa de
inscrição somente após haver recebido o parecer da Perícia Médica fornecido pela Junta Especial, conforme o previsto nos
subitens 3.4.2. e 3.4.3, desde que dentro do período de pagamento da taxa de inscrição.
3.5 Avaliação da Deficiência:
3.5.1  A avaliação prevista nos subitens 3.4.2 e 3.4.3 deverá ser agendada e realizada durante o período de inscrições, devendo
o candidato apresentar documentação comprobatória expedida por profissional competente, que comprove expressamente a
deficiência declarada.
3.5.2 O candidato inscrito como portador de deficiência que não se submeter à avaliação prevista nos subitens 3.4.2 e 3.4.3, na
data e horário agendado, por qualquer motivo, terá sua inscrição homologada, na forma do subitem 3.7.4, letra “b”.
3.6. Regulamentação das inscrições:
3.6.1. O candidato será responsável pelas informações prestadas no formulário eletrônico de Inscrição, arcando com as
conseqüências de eventuais erros e o não preenchimento de qualquer campo daquele documento.
3.6.2  O candidato portador de deficiência, que desejar concorrer às vagas reservadas para portadores de deficiência, deverá
preencher o campo próprio no formulário eletrônico de inscrição.
3.6.3. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.6.4. Não será devolvido o valor da taxa paga, da inscrição referente a este Edital, mesmo que o candidato, por qualquer motivo,
não tenha a sua inscrição homologada.
3.6.5. Ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, o candidato declara estar ciente e de acordo
com as exigências e normas   estabelecidas para o concurso em   que   se   inscreveu,  constantes  neste Edital N.º 04/2004.
3.6.6. Não serão aceitas inscrições por via postal ou "fac-símile".
3.6.7. As inscrições pagas com cheque sem a devida provisão de fundos, constatada na primeira e única apresentação  dos
mesmos, não serão efetivadas.
3.6.8. O candidato terá a sua inscrição provisória aceita, somente após o recebimento, pela Fundação para o Desenvolvimento de
Recursos Humanos - FDRH, através  do banco BANRISUL,  da confirmação do pagamento da sua taxa de inscrição.
3.6.9. O ato da inscrição produzirá efeito somente com a sua homologação.
3.6.10. A  Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e a Fundação .para o Desenvolvimento de Recursos Humanos–FDRH não se
responsabilizam por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas ou congestionamento das
linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.11. Os documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos fixados como critérios para provimento dos cargos ou
constantes nos itens 4 e 11 deste Edital, serão exigidos dos candidatos no momento da posse.
3.7. Homologação das inscrições:
3.7.1. A homologação das inscrições será dada a conhecer aos candidatos por meio de Edital, publicado na forma prevista no item
2 deste Edital.
3.7.2.  Não serão homologadas as inscrições pagas com cheque sem a devida provisão de fundos, assim como aquelas que não
observarem o exigido neste Edital.
3.7.3. Da não homologação cabe recurso, que deverá ser dirigido ao Secretário Municipal de Administração, formulado no prazo
máximo de 48h, da publicação do Edital de Homologação, e protocolado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Caxias do Sul, das 10h às 16h.
3.7.4 Os candidatos que declararem serem portadores de deficiência, após a avaliação determinada nos subitens 3.4.2. e 3.4.3,
poderão ter suas inscrições homologadas, ou não, da seguinte forma:
a) Homologada como portador de deficiência, que não impede o normal desempenho das atividades do cargo, com direito à
reserva de vaga.
b) Homologada como candidato não portador de deficiência, sem direito à reserva de vaga prevista.
c) Não homologada em face de incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo a que concorre.
d) Não homologada, em virtude do não atendimento às disposições do subitem 3.4, deste Edital.
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4. DOS CARGOS
4.1. PROFESSOR G1 AI:
4.1.1. Síntese dos Deveres:  Ministrar aulas em estabelecimentos de Ensino de 1º Grau (Ensino Fundamental)  e executar outras
tarefas pertinentes ao exercício do magistério.
4.1.2. Condições de Trabalho:
a) Horário: período normal de 20 (vinte)  horas semanais, assim distribuídas:
1) Aulas: de acordo com o horário estabelecido pela Direção;
2) Atividades diversas: reuniões para tratar de assuntos específicos da  classe ou de outros de interesse da escola; comissões sobre
assuntos de educação e ensino geral; elaboração de estatística escolar.
 b) Outros: atividades obrigatórias além do horário indicado no item “a”; elaboração de planos e diários de classe, escolha de
procedimentos didáticos e preparo de aula; planejamento, organização e correção de provas e trabalhos.
4.1.3. Requisitos para Provimento:
a)Instrução: 2º Grau Completo (Ensino Médio – Modalidade Normal – Magistério), ou Pedagogia com habilitação  específica

para as séries iniciais.
b)Habilitação Funcional para o exercício do magistério, séries iniciais.
c)Idade: 18 anos
d)Outros: boas condições auditivas, visuais e de dicção.
4.1.4. Lotação: Exclusiva em estabelecimentos de ensino
4.1.5. Padrão: G1

      4.1.6. Vencimento: R$ 759,79 (setecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e nove centavos).
      4.1.7. Vagas previstas: 43 (conforme subitem 4.3).

4.2. PROFESSOR G3 AII:  (CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTUDOS
SOCIAIS, PORTUGUÊS, LÍNGUA ESTRANGEIRA : ESPANHOL).
4.2.1. Síntese dos deveres: Ministrar aulas em estabelecimentos de Ensino de 1º Grau (Ensino Fundamental) e executar outras
tarefas pertinentes ao exercício do magistério.
4.2.2. Condições de trabalho:
a) Horário: Período normal de 20 (vinte) horas semanais, assim distribuídas:
1) Aulas: de acordo com o horário estabelecido pela Direção;
2) Atividades diversas: reuniões para tratar de assuntos específicos da  classe ou de outros de interesse da escola; comissões sobre
assuntos de educação e ensino geral; elaboração de estatística escolar.
b) Outros: atividades obrigatórias além do horário indicado no item “a”; elaboração de planos e diários de classe, escolha de
procedimentos didáticos e preparo de aula; planejamento, organização e correção de provas e trabalhos.
4.2.3. Requisitos para Provimento:
a) Instrução: Curso Superior Completo
b) Habilitação Funcional: Curso Superior para o exercício do magistério, na disciplina optada.
c) Idade: 18 anos
d) Outros: boas condições auditivas, visuais e de dicção.
4.2.4. Lotação: Exclusiva em estabelecimentos de ensino
4.2.5. Padrão: G3
4.2.6. Vencimento: R$ 911,77 (novecentos e onze reais e setenta e sete centavos).
4.2.7. Vagas previstas: 57 (conforme  subitem 4.3)
4.3. DEMONSTRATIVO DO CARGO, ESCOLARIDADE, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA SEMANAL,
VENCIMENTOS E NÚMERO DE VAGAS

Cargos Escolaridade e Habilitação Legal Carga
horária
Semanal

Vencimentos Vagas
previstas

Reserva de
Vagas p/

Deficientes
4.1 - Professor G1 AI 2º Grau completo, Nível Médio, Modalidade

Normal (Magistério), ou Pedagogia com
habilitação específica  para as séries iniciais.

20 R$ 759,79 39 4

4.2 - Professor G3 AII
–Ciências e
Matemática

Licenciatura de Curta Duração ou Plena em
Ciências Biológicas, Licenciatura Plena em
Física,  Licenciatura Plena em Química ou
Licenciatura Plena em Matemática.

20 R$ 911,77 13 2
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4.3 - Professor G3 AII
– Educação Artística

Licenciatura Plena em Educação Artística,
Licenciatura Plena em Artes Plásticas,
Licenciatura Plena em Artes Cênicas, Licenciatura
Plena em Arte Dramática, Licenciatura Plena em
Música, Licenciatura Plena em Desenho e
Plástica.

20 R$ 911,77 9 1

4.4 - Professor G3 AII
– Educação Física

Licenciatura Plena em Educação Física,
Licenciatura Plena em Educação Física e Técnico
em Desporto.

20 R$ 911,77 9 1

4.5 - Professor G3 AII
– Estudos Sociais

Licenciatura de Curta Duração ou Plena em
Estudos Sociais, Licenciatura Plena em Estudos
Sociais: habilitação Geografia, Licenciatura Plena
em Estudos Sociais : habilitação História,
Licenciatura Plena em História, Licenciatura
Plena em Geografia.

20 R$ 911,77 10 1

4.6 - Professor G3 AII
– Português

Licenciatura Plena em Letras/Português e
Licenciatura da Língua Portuguesa.

20 R$ 911,77 9 1

4.7 - Professor G3 AII
-
Língua Estrangeira
Espanhol

Licenciatura Plena em Letras/Espanhol e
Literatura da Língua Espanhola ou habilitação
através de curso especial de Língua Espanhola
com complementação pedagógica, fornecida por
universidade.

20 R$ 911,77 1 0

5. DA PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA
5.1. A Prova Objetiva conterá 60 (sessenta) questões, totalizando 100 pontos. As questões serão formuladas de acordo com o
programa constante no Anexo 1.
O valor de cada questão é o especificado no quadro demonstrativo constante no subitem 5.2 . Será considerado aprovado o
candidato que obtiver acerto mínimo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova.
A Prova Objetiva terá a duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.
5.2. Quadro demonstrativo da Prova Objetiva do presente concurso público.
CARGO PROVA Questões Valor Total
PROFESSOR G1 AI Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Pedagógicos
Português
Legislação

20
20
10
10

1,5
1,5
2,0
2,0

30
30
20
20

PROFESSOR G3 AII
(Ciências e Matemática, Ed.Artística, Ed.Física,
Estudos Sociais, Português, Língua Estrangeira -
Espanhol)

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Pedagógicos
Português
Legislação

20
20
10
10

1,5
1,5
2,0
2,0

30
30
20
20

6.  DA PROVA DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA
6.1. O prazo para encaminhamento dos Títulos será divulgado, conforme o estabelecido no item 2 deste Edital, especificando a
forma de encaminhamento dos Títulos e fornecendo outras informações.
6.2. Somente serão  julgados os títulos dos candidatos aprovados  na Prova Objetiva   do    cargo de Professor G1 AI e  Professor
G3 AII, prevista no item 5.
6.3. Não serão considerados os títulos que não expressarem em seu corpo a carga horária de duração.
6.4. A escolha dos títulos para cada item, de acordo com a sua freqüência, é de inteira responsabilidade do candidato. À
Comissão Examinadora cabe apenas analisar a prova apresentada pelo candidato.
6.5. Os  títulos deverão  ser relacionados no Anexo 2 deste Edital, que  estará  disponível no site http://www.caxias.rs.gov.br  e
http://www.fdrh.rs.gov.br , bem como no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.
6.6. Após a avaliação, as cópias autenticadas  dos documentos encaminhados para a prova de títulos ficarão  sob a guarda   da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, não havendo devolução dos mesmos em hipótese alguma. Por esse motivo, não devem ser
encaminhados documentos originais.
6.7. Na prova de títulos será aceito um (01) título por item conforme quadro constante no subitem 6.19.
6.8. A prova de títulos terá o valor máximo de dez (10) pontos.
6.9. Serão considerados títulos, a serem valorizados, diplomas ou certificados de participação em cursos, encontros, seminários,
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simpósios ou atualizações, relacionados com  as atribuições do cargo em que o candidato se inscreveu, excetuando-se os obtidos
por correspondência.
6.10. Todo e qualquer certificado que estiver em língua estrangeira somente será considerado se vier acompanhado da tradução
por tradutor público juramentado (tradução original) ou no caso de graduação e pós-graduação, da revalidação de acordo com a
Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, excetuando-se dessa exigência os certificados expedidos
pelos países integrantes do MERCOSUL.
6.11. A irregularidade ou ilegalidade constatada em alguns(s) do(s) título(s) acarretará na anulação do referido título para fins
desta Prova.
6.12. Comprovada a culpa do candidato, o mesmo será excluído do concurso.
6.13. Não serão considerados os títulos encaminhados fora do prazo estabelecido em Edital ou em desacordo com o disposto
neste item.
6.14. Os certificados e diplomas que concederem direito ao provimento do cargo não serão avaliados como título.
6.15. Não serão considerados estágios, tempo de serviço, e nem atuação como docente ou coordenador dos eventos(cursos ou
outros).
6.16. Por ocasião dos recursos,  não serão aceitos acréscimos de outros documentos, podendo  ser encaminhados somente
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados de títulos  encaminhados.
6.17. Se o nome do candidato, nos documentos apresentados na prova de títulos, for diferente do nome que consta no formulário
eletrônico de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome(Certidão de Casamento, de Divórcio ou de
inserção de nome).
6.18. Não será valorizada a participação em cursos ou seminários(ou eventos similares), quando os mesmos fizerem parte do
currículo de cursos de graduação ou de pós-graduação e que forem requisitos para a conclusão dos mesmos.
6.19. Os títulos serão avaliados conforme tabela abaixo:

Item Títulos Quantidade
de

Títulos

Valor
Unitário

Valor
Máximo

1 Comprovante de Pós Graduação em nível de Doutorado ou Mestrado 1 2,50 2,50
2 Comprovante de Pós Graduação em nível de Especialização (mínimo 360

horas)
1 2,25 2,25

3 Comprovante de Graduação em nível de Licenciatura (não vale o
comprovante do curso que deu direito a inscrição)

1 2,00 2,00

4 Comprovante de Trabalho Científico na área da educação publicado ou
reproduzido por órgão oficial

1 1,00 1,00

5 Comprovante de participação em curso/evento, a partir de 80 horas,
realizado a contar de 01/01/94.

1 1,00 1,00

6 Comprovante de participação em curso/evento, a  partir  de 60 horas,
realizado a contar de 01/01/94.

1 0,75 0,75

7 Comprovante de participação em curso/evento, a partir de 40 horas,
realizado a contar de 01/01/94.

1 0,50 0,50

TOTAL 07 - 10,00
7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1. A Prova Objetiva será realizada provavelmente no dia 06/03/2005, em horário e local a serem publicados em  Edital de
Convocação para a prova,  com antecedência mínima de 08 (oito) dias da realização da mesma, em jornal de grande circulação
local, afixado no saguão do Centro Administrativo Municipal, e divulgado  no site: http://www.caxias.rs.gov.br e http://
www.fdrh.rs.gov.br  conforme consta no item 2 deste Edital.
7.2. A critério da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, a Prova Objetiva  poderá ser realizada em sábado, domingo ou feriado.
A Prova Objetiva do Concurso para o cargo G1 AI e a Prova Objetiva  para os cargos G3 AII serão realizadas em turnos
diferentes.

7.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova, com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário estabelecido para o início da mesma, munido de documento de identidade (conforme subitem 3.3.1) e caneta
esferográfica de ponta grossa, de cor preta ou azul.
7.4. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar documento de identidade, em boas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
7.5. Não será permitida a entrada na sala de realização da prova do candidato que se apresentar após dado o sinal sonoro
indicativo de início da prova, salvo se acompanhado por fiscal da Comissão do Concurso.
7.6. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. Também não será aplicada prova fora do
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local e horário estabelecido por Edital.
7.7.  Durante a prova não serão permitidas consultas de qualquer espécie ou comunicação entre os candidatos, bem como o uso
de máquinas calculadoras, computadores, agendas eletrônicas, telefone celular, bip, walkman, gravador, fones de ouvido,
receptores de mensagem ou similares.
7.8. O candidato deverá assinalar suas respostas da prova objetiva no cartão-de-respostas (folha óptica) com caneta esferográfica
de ponta grossa, de cor preta ou azul.
7.9. Com relação à prova objetiva, serão computadas como erradas as questões não assinaladas no cartão-de-respostas e as
questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
7.10. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão-de-respostas (folha óptica) da prova
objetiva.
7.11. Será excluído do concurso o candidato que:
a)For incorreto ou descortês para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou autoridades presentes.
b)For surpreendido em ato flagrante, durante a realização da prova objetiva, comunicando-se com outro candidato, bem como

utilizando-se de consultas não permitidas.
c)Se utilizar de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa da realização das provas.
7.12. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova objetiva após 1 (uma) hora do início da mesma.
7.13. O candidato, ao término da prova objetiva, entregará ao fiscal da sala somente o cartão-de-respostas, permanecendo em seu
poder o caderno de provas.
7.14. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou pessoas estranhas ao concurso, nas dependências do
local de aplicação das provas.
8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS PRAZOS PARA RECURSOS
8.1. Todos os resultados do Concurso serão divulgados oficialmente conforme o previsto no item 2 deste Edital.
8.2. O candidato poderá interpor pedido de recurso:
a)  Referente às inscrições não homologadas, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do Edital de Homologação das
Inscrições.
b) Referente ao gabarito e às questões da prova objetiva, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação do resultado da
prova objetiva.
c) Referente às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do concurso, no prazo de3(três) dias úteis contados da
data da ocorrência das mesmas.
d) Referente à Prova de Títulos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da divulgação dos resultados.
8.3. O pedido de recurso apresentado em duas vias, deverá ser endereçado ao Sr. Secretário Municipal de Administração,
contendo a justificativa da solicitação e protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura, situado à rua Alfredo Chaves, 1333, térreo
- Bairro Exposição, das 10h às 16h, em formulário específico cujo modelo poderá ser encontrado no seguinte endereço:
http://www.caxias.rs.gov.br e http://www.fdrh.rs.gov.br e  no Protocolo Geral da Prefeitura.
8.4. O pedido de recurso deverá ser transcrito com letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, o nome e o número
de inscrição do candidato, o cargo, a diciplina e o número da questão recorrida, as alegações e seus fundamentos e a assinatura do
candidato.
8.5. Não serão considerados os pedidos de recursos formulados fora do prazo ou que não contiverem os elementos indicados nos
subitens 8.3 e 8.4.
9. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
9.1. A nota, para fins de classificação dos candidatos aprovados, será a soma dos pontos obtidos na prova objetiva, conforme
quadro demonstrativo constante no subitem 5.2 deste Edital, acrescida da nota obtida na Prova de Títulos .
9.2. A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á, após a fase recursal e observadas as disposições do item 10 deste Edital,
pela ordem decrescente da nota.
10.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1. No caso de os candidatos obterem idêntico número de pontos na nota de classificação, serão utilizados, sucessivamente os
seguintes critérios de desempate, conforme as provas realizadas para o cargo:
10.1.1. Maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos.
10.1.2. Maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Pedagógicos.
10.1.3. Maior número de pontos na Prova de Português.
10.1.4. Maior número de pontos na Prova de Legislação.
10.1.5. Maior número de pontos na prova de Títulos.
10.1.6  Sorteio Público, se persistir o empate.
10.2. Ocorrendo empate onde houver candidato idoso, definido como tal pelo artigo 1º da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003,
prevalecerá, sobre os demais critérios, o de maior idade  nos termos do artigo 27, parágrafo único, da referida Lei.
10.3. No caso de ocorrer Sorteio Público como último critério de desempate, a data, o horário e o local de sua realização serão
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comunicados aos candidatos através de edital,  de acordo com o item 2 deste Edital.
11. DO PROVIMENTO DO CARGO
11.1. O provimento do cargo dar-se-á conforme as necessidades do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, Administração
Direta, seguindo rigorosamente a ordem de classificação dentro do prazo de validade do Concurso. A aprovação do candidato no
concurso público que realizou não assegura o direito à admissão, mas apenas a sua expectativa, segundo a ordem de classificação.
11.2. Considerando a reserva de vagas para deficientes, as nomeações obedecerão as disposições da Lei nº 4.912/98 e Legislação
Superveniente.
11.3. Para a posse, deverão ser apresentados os documentos que comprovem os seguintes requisitos:
a)  Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal;
b)  Estar em dia com o Serviço Militar, quando do sexo masculino;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d)  Possuir idade mínima prevista na Lei de criação do cargo;
e) Possuir a escolaridade e a titulação exigida para o cargo;
f) Apresentar Certidão da 4ª CRE, informando a negativa ou ocupação de um único cargo, inclusive aposentadoria.
g) Não exercer outro cargo público, exceto se amparado no Artigo 37, Incisos XVI e XVII e § 10 da Constituição Federal.
h) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
i)Ter boa saúde física, verificada através de inspeção da Biometria Médica Municipal;
j) Possuir boa saúde mental, aptidão e vocação para o exercício do cargo verificada através de avaliação psicológica realizada
pelo Município;e resoluções 01/2002 e 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia.
k) Entregar duas fotos 3x4, cópia do documento de identidade, do CPF, do PIS ou PASEP e Declaração de Bens;
l) Preencher os requisitos para provimento constantes no item 4 deste Edital.
11.4. Os candidatos aprovados deverão comunicar ao Município de Caxias do Sul qualquer mudança de endereço, sob pena de,
não sendo encontrados, serem considerados eliminados deste Concurso Público.
12. DA VALIDADE
O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final
classificatório, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade administrativa.
13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As inscrições de que trata este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e seu
compromisso tácito de aceitar as condições, tais como se acham estabelecidas no presente Edital e Legislação.
13.2. A inexatidão, irregularidade e/ou ilegalidade constatada nas informações e  documentos de qualquer candidato, mesmo que
já tenha sido divulgado o resultado do Concurso, embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à eliminação deste,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
13.3. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este
Concurso Público elaborados e/ou confeccionados por terceiros.
13.4. Os programas e bibliografias são partes integrantes deste Edital (Anexo 1).
13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Concurso da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e da
FDRH.
                                                     Caxias do Sul, 28 de dezembro de 2004.

 José Ricardo Buscke de Oliveira Marta Maria Webber  Lima
Secretário Municipal de Administração Presidente da Comissão Executiva do Concurso


