
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

 

 O Prefeito Municipal de Paraí, no uso de suas atribuições legais, em razão da 

inconsistência entre o item 6.6 do edital de abertura e os anexos III e IV, torna pública a 

retificação do edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, conforme 

segue, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos.  

  

 1 – No subitem 3.1, onde se lê “As inscrições e documentos serão recebidos 

exclusivamente na Prefeitura Municipal de Paraí/RS, sito à Av. Presidente Castelo 

Branco, nº 1033, entre os dias 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2021, das 08:00 as 

11:30 e das 13:30 as 17:00.”, 

 LEIA-SE: “As inscrições e documentos serão recebidos exclusivamente na 

Prefeitura Municipal de Paraí/RS, sito à Av. Presidente Castelo Branco, nº 1033, entre 

os dias 08 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2021, das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 

17:00.” 

 

 2 – Nos Anexos III e IV, onde se lê: “Títulos aceitos: Graduação (exceto exigida 

pelo cargo – sem limite); Pós-Graduação na área da Educação (sem limite); Títulos 

(limitado a 05 certificados de conclusão de curso, que tenham sidos realizados no 

período de 2015 a 2019, com frequência mínima de 75%, por candidato).” 

 LEIA-SE: “Títulos aceitos: Graduação (exceto exigida pelo cargo – sem limite); 

Pós-Graduação na área da Educação (sem limite); Títulos (limitado a 05 certificados de 

conclusão de curso, que tenham sidos realizados no período de 2016 a 2020, com 

frequência mínima de 75%, por candidato).” 

 

 3 – Altera-se o anexo I, do CRONOGRAMA DO PSS 01/2021, que passa a viger 

com a seguinte redação: 

Descrição Data 

Período de inscrições 08.02.2021 a 12.02.2021 

Publicação preliminar dos inscritos 12.02.2021 

Recurso da não homologação das inscrições 15.02.2021 



Manifestação da Comissão na reconsideração 17.02.2021 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 17.02.2021 

Publicação da relação final de inscritos  17.02.2021 

Realização das entrevistas, às 08 horas 17.02.2021 

Publicação preliminar da análise dos títulos e classificação 18.02.2021 

Recurso 19.02.2021 

Manifestação da Comissão na reconsideração 22.02.2021 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 22.02.2021 

Aplicação dos critérios de desempate com sorteio, caso necessário (às 

13 horas e 30 minutos) 

22.02.2021 

Publicação final de classificados e homologação do PSS 22.02.2021 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paraí, aos nove dia do mês de fevereiro de dois 

mil e vinte e um. 

 

 

Oscar Dall’ Agnol 

Prefeito Municipal 

 


