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EDITAL 002/2020 

 

O Municipio de Três Forquilhas/RS, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor  Robson Bobsin Brehm, 
TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 
 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: O relatório nominal de candidatos com inscrições homologadas consta no Anexo I 
deste edital. O relatório das solicitações de inscrição como pessoa com deficiência consta no Anexo II deste edital. O 
relatório das solicitações de atendimento especial para realização da(s) prova(s) consta no Anexo III deste edital. O Anexo 
IV contém o relatório de inscrições não processadas. 
 
1.1. Não há candidatos com inscrições homologadas para MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS - PSF, em razão da 
ausência de pagamento.  
 
1.2. Não foram recebidas solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição para o cargo de PROFESSOR – 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 
2. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá fazê-
lo nos dias 18, 19 e 20/02/2020, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br, onde também 
poderá consultar o motivo do indeferimento da sua solicitação.  
 
2.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade na Câmara de 
Vereadores (Rua Professor Justino Alberto Tietbohl, n° 26, Bairro Centro, no Município de Três Forquilhas/RS), no horário 
das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. 
 
3. A convocação para a Prova Objetiva (local e horário) será divulgada oportunamente, a partir de 02/03/2020. 
 
4. Sem prejuízo aos candidatos, em todos os locais do anexo VII, onde consta menção ao Plano de Carreira dos Servidores 
Publico, onde se lê 1.3297, LEIA-SE 1.329. 

 
5. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de 
Abertura das Inscrições. 

 
Três Forquilhas/RS, 17 de fevereiro de 2020. 

       
 
 
 
 

Robson Bobsin Brehm, 
Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
Registre-se e publique-se. 

http://www.objetivas.com.br/

