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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ/RS 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 

 

EDITAL N° 04/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  

E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Imbé/RS, representada pelo seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. Luis Henrique 
Vedovato, torna pública a presente divulgação, para informar o que segue: 

 

1. Adequa-se os requisitos dos cargos descritos abaixo, conforme legislação vigente, que passam a ser 
conforme seguem e não como constaram:  

Cód. Cargo 
Escolaridade exigida 

e outros requisitos 

Vagas 
e/ou CR  

Carga 
Horária 

Semanal  

(Horas ) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

Valor da 
Inscrição 

(R$) 

15 
Médico Clínico 
Geral - Plantão 
12   

Ensino Superior Completo com habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
médico clínico, e Curso de Urgência e 
Emergência. 

01 + CR 12   3.785,44 120,00 

43 
Professor de 
Educação 
Especial 

Ensino Superior Completo – Licenciatura 
Plena em qualquer Área da Educação; e 
Pós-Graduação em Educação Especial 
Inclusiva ou Educação Especial Intelectual. 

01 + CR 25   1.951,79 120,00 

44 
Professor de 
Educação Física 

Ensino Superior Completo - Licenciatura 
Plena em Educação Física, com habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Professor de Educação Física. 

01 + CR 25   1.774,35 120,00 

 

2. Inclui-se no item 2.2 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD, o que segue: 

2.2.1.1 Quando a porcentagem que trata o parágrafo anterior corresponder a menos de uma vaga no 
respectivo cargo, esta equivaler-se-á a uma. 

 

3. Inclui-se no item 3.1 DAS INSCRIÇÕES, o que segue:  

3.1.3.2 A Prefeitura Municipal de Imbé disponibilizará, no Escritório Social da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, bem como 
durante todo o processo de execução, no seguinte endereço: Prédio Anexo I, Av. Paraguassú, nº 2017 – 
Bairro Centro, em Imbé/RS, com atendimento nos dias de expediente da Prefeitura Municipal de Imbé com 
horário das 08h:30min às 11h:30min, e das 14h às 17h. 

 

4. Altera-se os subitens descritos abaixo, referente ao item 13. DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DOS 
REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO, que passa a ser conforme segue e não como constou:  

13.2.1 A convocação se dará por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e carta registrada, direcionadas 
ao endereços eletrônico e de moradia cadastrados pelo candidato e; pela publicação da Portaria de 

http://www.fundatec.org.br/
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Nomeação no painel de avisos da Prefeitura Municipal Imbé/RS e, no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Imbé. 

13.2.2 Para a convocação, serão utilizados os endereços eletrônicos e de moradia fornecidos no cadastro 
junto à FUNDATEC, atualizado até a publicação da classificação final do Concurso. 

13.2.3 O candidato aprovado obriga-se a manter seus endereços eletrônico de e-mail e de moradia 
atualizados junto à Prefeitura Municipal de Imbé/RS.  As alterações do endereço deverão ser encaminhadas 
para drh@imbe.rs.gov.br, observando o seguinte padrão: 

a) O assunto da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser: Alteração de endereço, contendo também o 
cargo para o qual foi aprovado; 

b) A redação da correspondência eletrônica (e-mail) deverá informar: Nome, CPF, número de inscrição, 
cargo, classificação e novo endereço de e-mail ou de moradia. 

 

5. Inclui-se no item 13. DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO, o que 
segue:  

13.3.1 O prazo previsto no item 13.3, a requerimento do interessado, poderá ser prorrogado por mais 15 
(quinze) dias, mediante ato da autoridade competente para dar posse, conforme estabelecido no §1º do art. 
43 da Lei Municipal nº 64, de 19 de abril de 1990. 

 

6. Inclui-se no item 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, o que segue: 

15.19 Será oportunizado aos candidatos interessados o acompanhamento da abertura dos malotes lacrados, 
contendo as grades de respostas das Provas Teórico-objetivas, com registro em documento formal, da hora, 
bem como a assinatura dos candidatos presentes que acompanharam a respectiva abertura. 

15.19.1 O candidato que queira acompanhar o ato de abertura dos lacres dos malotes contendo as grades de 
respostas das provas teórico-objetivas, na sede da FUNDATEC, deverá se manifestar, pelo e-mail 
requerimento.adm@fundatec.org.br, em até 02 (dois) dias após a realização da prova. Posteriormente, a 
equipe da FUNDATEC informará a data e horário, para conhecimento e agendamento do candidato, que 
deverá comparecer com documento de identificação. Somente poderão participar desse procedimento os 
candidatos inscritos e homologados nesse Concurso. 

 

7. Altera-se as atribuições do cargo de Médico Cirurgião, no ANEXO II, que passa a ser conforme segue e não 
como constou:  

1.13 Médico Cirurgião  

Atribuições: Prestar atendimento integral a pacientes ambulatorial e internados na área de cirurgia. Realizar 
avaliações solicitadas pelos outros serviços. Realizar atividades cirúrgicas. Coordenar, supervisionar e 
executar demais atividades qualificadas na área de cirurgia; O médico deverá registrar a evolução do 
paciente no prontuário digital e/ou eletrônico, e caso o sistema esteja indisponível, deverá ser feito de forma 
manual, com o preenchimento na Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA; O médico deverá estar ciente 
quanto da utilização do sistema informatizado utilizado no município de Imbé; Deverá o médico havendo a 
necessidade fornecer receitas e demais encaminhamentos entre eles consultas e exames por meio do 
sistema informatizado, incluindo a evolução do paciente no prontuário médico digital e/ou eletrônico. 

 

8. Altera-se no ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO, o número de 
referência do cargo de Contínuo, que passa a constar na lista dos cargos de nível fundamental completo, 
conforme é seu requisito, sob número 4.12, e não como constou. 

 

9. Em virtude das alterações acima, prorroga-se o período de inscrição, alterando do Cronograma de Execução, 
que passam a ser conforme segue: 

 

CARGOS PROCEDIMENTOS DATAS 

Todos Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br até 11/02/2020  

Todos 
Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em 
Tribunal do Júri 

12/02/2020 

Todos 
Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas 
cotas das Pessoas com Deficiência 

12/02/2020 

Todos 
Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares 
dos candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova 

12/02/2020 

http://www.fundatec.org.br/
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Todos Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 12/02/2020 

Todos 
Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que 
não estão de acordo para fins de identificação no dia de prova 

14/02/2020 

Todos 
Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de 
Inscritos 

19/02/2020 

Todos 
Período de Recursos – Homologação Preliminar das Inscrições e Período 
de Solicitação de Correção de Dados Cadastrais 

20/02 a 
22/02/2020  

Todos 
Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de 
Inscritos após análise dos recursos 

02/03/2020 

Todos Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas  04/03/2020 

Todos 
Consulta de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas no site da 
FUNDATEC 

04/03/2020 

Todos Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo 04/03/2020 

 

10. As demais informações contidas no Edital de Abertura e Editais Retificativos anteriores, permanecem 
inalterados. 

 
 

Imbé, 28 de janeiro de 2020. 

 

Luis Henrique Vedovato  

Prefeito Municipal em Exercício 
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