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  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

 

 

Ato 013 

 

DETERMINA A REAPLICAÇÃO DE PROVAS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL DO EDITAL 001/2022 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor Luiz Rodrigo Ribas, Vice-Prefeito em exercício de Prefeito, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de São Miguel das Missões, torna público o que segue: 

 

 

 

 

Considerando a ata de reunião da Comissão Municipal de Concurso Público, onde solicita explicações e 

comprova que o caderno de provas do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, consta com erro de impressão; 

 

Considerando o recurso da candidata inscrição 31559, ao cargo Auxiliar de Saúde Bucal, que alega erro de 

impressão no caderno de prova. 

 

Considerando a decisão da Banca no referido recurso, onde constatou que de fato houve erro de impressão nos 

cadernos de provas para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. 

 

Considerando os princípios constitucionais que norteiam a administração pública; 

 

A fim de que não haja candidatos prejudicados, RESOLVE: 

 

1. Reaplicar as provas do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, para os candidatos que realizaram a prova 

escrita no dia 26 de fevereiro de 2023. 

 

2. Convocar os candidatos ao cargo acima listado, com inscrição homologada e presentes na realização da 

1ª prova,  para comparecerem no dia 26 de março de 2023, no período matutino, em local e horário 

que será informado unicamente em edital próprio de convocação e na divulgação da alocação dos 

candidatos por horário, escola e sala. (ensalamento), devendo o candidato acompanhar as publicações 

no site https://portal.uniaseconcursos.com.br/ 

 

3. Todas as provas e cartões resposta do cargo citado no item 1, aplicadas em 26/02/2023, ficam anulados 

e sem efeito. 

 

4. Fica alterado o cronograma do Concurso Público Edital 001/2022 da seguinte forma: 

 

 

 

 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/
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Anexo I “b” 

 

 

 

5. Quanto à reaplicação das provas, esclarece-se que a aplicação das normas do Direito, e ainda, dos 

princípios constitucionais ampara a modificação efetivada. Tratando-se do poder dos recursos, e da 

verificação de erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que 

conforme súmula 473 do STF, que refere-se à anulação ou revogação pela administração dos seus 

próprios atos diz que: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial.” 

 

6. Abre-se prazo recursal até o dia 17/03/2023 contra este edital. 

7. De acordo com Edital,  

4.35 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da inscrição, salvo quando da anulação 

plena do Concurso Público. 

8. Este ato será divulgado no mural oficial de publicações da Prefeitura Municipal de São Miguel das 

Missões, e no site https://portal.uniaseconcursos.com.br/ . 

 

 

São Miguel das Missões (RS), 14 de março de 2023. 

 

 

 

Luiz Rodrigo Ribas 

Vice-Prefeito em exercício de Prefeito 

Evento Data provável 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  23/03/2023 

PROVA ESCRITA OBJETIVA  26/03/2023 

Divulgação do Gabarito preliminar   27/03/2023 

Recursos contra aplicação da prova e questões da prova escrita gabarito 

preliminar  
28/03 a 31/03/2023 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova 

escrita OBJETIVA  
06/04/2023 

Abertura dos malotes de prova e leitura dos cartões 06/04/2023 

Divulga classificação Preliminar da prova escrita objetiva  11/04/2023 

Recursos contra a classificação preliminar da prova escrita  11/04 a 14/04/2023 

Divulga julgamento de recursos contra classificação preliminar (geral 

todos os cargos) 
18/04/2023 

Divulga Classificação Final  20/04/2023 

Homologação do resultado final  20/04/2023 

https://portal.uniaseconcursos.com.br/

