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MUNICÍPIO DE RIO GRANDE / RS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020
EDITAL 01/2020 - RETIFICAÇÃO 03/2021
O Município de Rio Grande do Estado do Rio Grande do Sul - RS, com sede nesta cidade, sito Largo Eng. João
Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62 e o IBRASP - Instituto Brasileiro de Seleção e
Projetos, diante do adiamento do cronograma de procedimentos do certame devido prevenção à propagação da
infecção pelo COVID-19 (novo coronavírus), tornam pública a retificação do Edital 01/2020, conforme destacado em
vermelho e no conteúdo a seguir:
1. ALTERA-SE E ESTABELECE NOVO CRONOGRAMA TURNOS 03, 04 E 05:
1.1.
Tendo em vista os protocolos sanitários, limitações de espaçamento entre os candidatos e procedimentos
sanitários que buscam a segurança dos candidatos, bem como dos colaboradores envolvidos nos dias de aplicações
de prova, o IBRASP juntamente com o Município de Rio Grande, alteram o cronograma de aplicação de prova para
os turnos de aplicação 03, 04 e 05, com os cargos especificados no apêndice I.
1.2.
Os períodos estabelecidos neste cronograma (apêndice II), inclusive as datas das provas objetivas, poderão
ser alterados durante o Concurso Público, havendo prévia divulgação oficial no site, sem prejuízo das regras e
ditames deste Edital.
1.3.
Os procedimentos estabelecidos e períodos previstos estão apresentados nos quadros dispostos no
apêndice II.
1.4.
As publicações previstas nos procedimentos do cronograma de execução deste Edital serão divulgadas até
às 23h e 59min, conforme data determinada.
2. RATIFICA-SE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E CONSIDERAÇÕES
2.1.
Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com 1 hora e 30 minutos de
antecedência utilizando MÁSCARAS e deverão ter os cuidados individuais de higiene recomendados para a
prevenção do contágio do COVID-19.
2.2.
O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO; SEM A MÁSCARA, O CANDIDATO NÃO PODERÁ FAZER A
PROVA.
2.3.
O candidato poderá levar consigo máscaras reservas para a utilização durante a prova, desde que estejam
armazenadas em saco transparente e acondicionadas abaixo da classe, EM SEPARADO DOS DEMAIS
PERTENCES.
2.4.
Os candidatos devem portar sua própria caneta desde a assinatura de entrada da sala até o término da
realização da prova.
2.5.
Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que ele
esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo.
2.6.
O IBRASP e o Município de Rio Grande NÃO SE RESPONSABILIZARÃO por fornecimento de máscaras aos
candidatos no dia de prova.
2.7.
O candidato deverá permanecer com a máscara, utilizando de forma correta, e somente deverá retirar no ato
da identificação.
2.8.
No local de prova, não é permitido a permanência em lugares comuns dos locais de aplicação bem como
manter grupos de conversa, os candidatos deverão observar os cuidados de distanciamento social e higienização,
conforme orientações legais vigentes.
2.9.
O consumo de alimentos é proibido dentro de sala. Autorização para alimentação somente com a
apresentação de atestado médico que comprove a necessidade de consumo, respeitando o previsto no Edital.
2.10. Os bebedouros do local de prova estarão isolados por recomendações sanitárias.
2.11. Conforme Edital, as garrafas portadas pelos candidatos devem ser transparentes e sem rótulo.
2.12. Caso o candidato sinta algum sintoma de COVID-19 e/ou seja detectado estado febril com temperatura maior
do que 37,5ºC (graus célsius), este será encaminhado para a coordenação de prova e se necessário, para sala
específica para realização de prova.
2.13. O candidato está ciente de todos os cuidados que deverá tomar conforme indicado pelas autoridades
sanitárias e que não cabe nenhuma responsabilidade sobre a banca ou o Município de Rio Grande.
Município de Rio Grande - RS, 29 de julho de 2021.
___________________________________________________
Município de Rio Grande
___________________________________________________
Instituto Brasileiro de Seleção e Projetos - IBRASP
Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção e Projetos
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APÊNDICE I – Cargos previstos por Turno 03, 04 e 05 do Edital 01/2020

VAGA

ESCOLARIDADE

TURNO

DATA

HORA

ASSISTENTE SOCIAL

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

EDUCADOR FÍSICO

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

MÉDICO VETERINÁRIO

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

PSICÓLOGO

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

TÉCNICO SUPERIOR EM ARTES

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Superior

Turno 03

14/08/2021

15:30

VAGA

ESCOLARIDADE

TURNO

DATA

HORA

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Médio

Turno 04

15/08/2021

09:00

CUIDADOR SOCIAL

Fundamental

Turno 04

15/08/2021

09:00

VAGA

ESCOLARIDADE

TURNO

DATA

HORA

VIGILANTE SANITÁRIO

Médio

Turno 05

15/08/2021

15:30
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APÊNDICE II – Cronograma previsto de execução para os turnos 03, 04 e 05.
PROCEDIMENTOS – EDITAL 01/2020 – TURNOS 3, 4 E52
Publicação de cronograma atualizado
Período para NOVAS solicitações de atendimento especial no dia da prova objetiva
Lista preliminar de atendimentos especiais
Período de recurso da lista preliminar dos atendimentos especiais
Lista final de atendimentos especiais
PROCEDIMENTOS DE PERÍODO DE AVALIAÇÃO

DATA
02/08/2021
02/08/2021 a
04/08/2021
06/08/2021
06/08/2021 a
08/08/2021
10/08/2021
DATA

Divulgação de locais de prova

06/08/2021

Data provável da prova objetiva (Tarde 15:30) – Sábado – TURNO 03

14/08/2021

Data provável da prova objetiva (Manhã 09:00) – Domingo - TURNO 04

15/08/2021

Data provável da prova objetiva (Tarde 15:30) – Domingo - TURNO 05

15/08/2021

Publicação de gabarito preliminar

16/08/2021

Recursos on-line contra o gabarito preliminar
Ato público de abertura de lacres dos malotes de cartões de respostas
Publicação de gabarito final preliminar
Reconsiderações on-line contra o gabarito
Publicação do gabarito final homologado e nota preliminar das provas objetivas
Recursos on-line contra a nota da prova objetiva
Nota final da prova objetiva
Reconsiderações on-line contra nota final da prova objetiva
Listas de classificações preliminares e (se necessário) Aviso do ato de sorteio
público
Realização do sorteio público (se necessário)
Listas de Homologação das classificações finais dos candidatos de acesso
universal e por cotas
Edital de encerramento
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16/08/2021 a
18/08/2021
23/08/2021
31/08/2021
31/08/2021 a
01/09/2021
08/09/2021
08/09/2021 a
10/09/2021
17/09/2021
17/09/2021 a
19/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
30/09/2021

www.ibrasp.org.br

