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MUNICÍPIO DE RIO GRANDE / RS
EDITAL DE ENCERRAMENTO Nº 03/2020 DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
O Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul - RS, com sede nesta cidade, sito no Largo Eng. João
Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62 e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP
tornam público o resultado final, encerramento e homologação do Concurso Público realizado através do Edital de
abertura nº 01/2019 para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil e Séries Iniciais, Monitor de Transporte Escolar,
Professor Nível l – Anos Iniciais, Professor Nível l – Educação Infantil e Secretário de Escola. As publicações e atos
tiveram suas normativas e disposições realizadas conforme previsto no Edital de abertura, ocorrendo todas as
publicações através do site www.ibrasp.org.br
As inscrições ocorreram no período de 27 de novembro de 2019 até 18 de dezembro de 2019, assim como o período
para envio online de Títulos para cargo de professores. O período de solicitação de para o critério do CadÚnico
ocorreu do dia 27 de novembro de 2019 até o dia 1 de dezembro de 2019, e para o critério para doadores de sangue
do dia 12 de dezembro a 13 dezembro. A publicação da lista preliminar de isenção, pelo CadÚnico ocorreu no dia 03
de dezembro de 2019 e 16 de dezembro pelo critério de doadores de sangue. Conforme cronograma e avisos, houve
o período de recebimento de recursos online contra resultado preliminar de isenção. Posteriormente foram
publicadas as listas finais de isentos. As listas de inscritos homologados de acesso universal, por cotas e de
candidatos com o pedido de atendimento especial deferido foi publicada no dia 20 de dezembro de 2019. O período
do recebimento de recursos online contra o resultado das listas de inscritos ocorreu do dia 20 de dezembro de 2019
até o dia 22 de dezembro de 2019. Após a avaliação dos recursos foram publicadas as listas finais homologadas de
inscritos de acesso universal, por cotas e de candidatos com o pedido de atendimento especial deferido, no dia 30 de
dezembro de 2019. Ao total 2.905 (dois mil novecentos e cinco) inscrições foram homologadas para os cargos do
Edital 01/2019. Os locais e horários de prova foram publicados no dia 07 de janeiro de 2020 e a aplicação da prova
objetiva ocorreu dentro das normas editalícias no dia 12 de janeiro de 2020.
A publicação do gabarito preliminar ocorreu no dia 13 de janeiro de 2020, na mesma data se iniciou o período de
recebimento de recursos online contra gabarito preliminar que foi até o dia 17 de janeiro de 2020. O Ato Público da
abertura dos malotes com os cartões de respostas ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020 às 11h, conforme previsão
no Edital. No dia 23 de janeiro de 2020 foi publicado o gabarito final preliminar, na mesma data se iniciou o período
de reconsiderações online contra o gabarito final preliminar, este período foi até o dia 27 de janeiro de 2020. A
publicação do gabarito final homologado e a nota preliminar das provas objetivas ocorreram no dia 28 de janeiro de
2020, nesse dia também se iniciou o período de recebimento de recursos online contra prova objetiva que foi até o
dia 03 de fevereiro de 2020. As notas finais da prova objetiva foram disponibilizadas no dia 04 de fevereiro de 2020,
posteriormente, no dia 05 de fevereiro foram publicadas a notas preliminares da prova de títulos para o cargo de
professores. O período de recursos contra as notas preliminares da prova de títulos ocorreram no dia 05 de fevereiro
de 2020 até o dia 11 de fevereiro de 2020, após avaliação dos recursos ocorreu a divulgação das notas da prova de
títulos no dia 13 de fevereiro de 2020. Também no dia 13 de fevereiro se iniciou o período de reconsideração online
contra as notas das provas objetivas e de títulos, até o dia 14 de fevereiro de 2020. No dia 15 de fevereiro de 2020 foi
publicada convocação para sorteio e demais procedimentos para casos de desempate juntamente com as listas de
classificações preliminares, detalhando as notas dos candidatos. Conforme aviso de convocação no dia 19 de
fevereiro de 2020 ocorreu, na sede do IBRASP, o Sorteio Público para os casos de empate técnico entre candidatos.
As listas de classificações finais dos candidatos estão publicadas e disponíveis no site www.ibrasp.org.br neste dia 20
de fevereiro de 2020 até as 14horas.
O Município de Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP
tornam assim pública a homologação das listas de classificações no Concurso Público do Edital de abertura nº
01/2019.
Rio Grande, 20 de fevereiro de 2020.
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