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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2014 
 

EDITAL Nº 03/2014 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  
  

Alexandre Duarte Lindenmeyer, Prefeito Municipal de Rio Grande/RS, no exercício de suas atribuições legais 
e Nídia Acosta Bonfim, Secretária de Município de Gestão Administrativa, tornam público o presente Edital, 
RETIFICANDO os itens descritos abaixo, conforme Lei Municipal 7.721/14, que passam a ser como seguem e 
não como constaram no Edital de Abertura: 

1.Item 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO 

1.1 Altera-se no quadro os itens destacados abaixo: 
 

Cód Cargo 
Escolaridade 

exigida e outros 
requisitos 

Vagas 
e/ou CR 

(cadastro 
de 

reserva) 

Carga 
Horária 
semanal 

(h) 

Vencimento 
Básico (R$) 

Gratificações 

NÍVEL TÉCNICO 

9 
Técnico em 
Contabilidade 

Curso Técnico 
Contabilidade e 
registro no CRC/RS. 

2+CR 30 2.350,00 - 

 
1.1 Os candidatos que realizaram inscrições, até a data de publicação deste Edital, e realizaram o devido 
pagamento, poderão solicitar alteração da opção de cargo até o final das inscrições, o qual deverá ser feito 
através de formulário eletrônico que estará disponível na página da FUNDATEC a partir de 03/10/2014.  
 
1.2 Os candidatos ficam cientes que ao solicitar troca para cargo de nível de escolaridade superior deverão 
providenciar o pagamento da diferença da taxa de inscrição. Caso solicite a troca para cargo de nível de 
escolaridade inferior, deverão informar o número de sua conta corrente, para devolução da diferença da taxa 
de inscrição. 
 
1.3 No dia 13 de outubro serão divulgados, por edital, os nomes dos candidatos que deverão providenciar o 
ajuste financeiro para efetivação da solicitação da troca de cargo.  
 
1.4 Os ajustes financeiros, deverão ser realizados nos dias 14 e 15 de outubro, conforme instruções 
determinadas no edital mencionado no item anterior. 
 
As demais alterações no Edital de Abertura e editais retificativos anteriores permanecem inalteradas. 

 
Rio Grande, 02 de outubro de 2014. 

 
 

Alexandre Duarte Lindenmeyer 
Prefeito Municipal 

 
 

Nídia Acosta Bonfim 
 Secretária de Município de Gestão Administrativa 
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