
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE COMBATE A ENDEMIAS

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 001/2020, DE 29 DE MAIO DE 2020

O Prefeito Municipal de Viamão, resolve retificar o Edital do Processo Seletivo
Simplificado, que objetiva selecionar candidatos para as funções públicas, de
caráter temporário e emergencial, para preenchimento de 60 (sessenta) vagas
de Agente Comunitário de Saúde, mais cadastro reserva e 40 (quarenta) vagas
para profissional na função de Agente Combate a Endemias, publicado no site:
www.viamao.rs.gov.br, em 29/05/2020, conforme abaixo discriminado:

- No item 5 

Onde se lê:
5. Homologação das inscrições
5.1 Encerrado o prazo fixado para inscrições, a Comissão publicará, no painel
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no dia 04
de junho de 2020, edital contendo a relação nominal do(a)s candidato(a)s que
tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 O candidato que não tiver a sua inscrição homologada,  poderá interpor
recurso diretamente ao Prefeito  Municipal  para julgamento,  até o dia 05 de
junho  de  2020,  o  qual  deverá  apresentar  decisão  final,  que  deverá  ser
motivada, até o dia 8 de junho.
5.2.3 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item
1.3, no dia 09 de junho, após a decisão dos recursos.

Leia-se:
5. Homologação das inscrições
5.1 Encerrado o prazo fixado para inscrições, a Comissão publicará, no painel
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no dia 09
de junho de 2020, edital contendo a relação nominal do(a)s candidato(a)s que
tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 O candidato que não tiver a sua inscrição homologada,  poderá interpor
recurso diretamente ao Prefeito  Municipal  para julgamento,  até o dia 10 de
junho  de  2020,  o  qual  deverá  apresentar  decisão  final,  que  deverá  ser
motivada, até o dia 15 de junho.
5.3 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 1.3,
até o dia 16 de junho, após a decisão dos recursos.



O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos 
candidatos através do site: www.viamao.rs.gov.br.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS, aos 05 dias do mês 
de junho de 2020

VALDIR JORGE ELIAS
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registre-se e Publique-se       
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