
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

Edital 002/2022 – Processo Seletivo Público 

Ato 001 

 

Retifica Edital 002/2022 de Processo Seletivo Público 

 

O Senhor José Roberto, Prefeito Municipal de São Miguel das Missões, 

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 o Edital: 

1.6 O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, inclusive na data de realização das provas, 

dependendo do número de inscritos, do número de recursos, de intempéries, e por decisão da 

Comissão e do Centro de Estudos UNIASE, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas 

alterações nos meios de divulgação do certame. 

... 

1.11 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, comunicados, 

mensagens eletrônicas (e-mails) e demais documentos divulgados e/ou enviados referentes ao 

presente Processo Seletivo Público. 

... 

17.12 O Município de São Miguel das Missões e o Centro de Estudos UNIASE poderão, 

justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde 

que com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 

 

Considerando Ata nº 002/2022 de Reunião da Comissão de Concurso Público e solicitações acatadas do setor 

contábil devido ao fechamento do exercício de 2022,  

Resolve alterar o edital conforme segue. 

1. Suspender temporariamente as inscrições. 

1.1 O candidato inscrito manterá sua inscrição, não sendo necessário efetuar nova inscrição. 

2. Publicar novo cronograma conforme segue: 
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3. Sem mais alterações, publique-se. 

 

 

 

São Miguel das Missões (RS), 09 de dezembro de 2022. 

 

 

José Roberto 

Prefeito Municipal  

Evento Data  

Publicação do Edital 08/12/2022 

Recurso contra edital 08 e 09/12/2022 

Inscrições pela internet (on-line) no período de:  
08/12 a 08/01/2023 

02/01/2023 a 
31/01/2023 

Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo 
final para envio por Sedex/AR do requerimento. 

08/12 a 08/01/2023 
02/01/2023 a 
31/01/2023 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  
09/01/2023 
01/02/2023 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os candidatos e Divulgação 
da decisão dos pedidos de vaga para PcD e condição especial. 

12/01/2023 
02/02/2023 

Recursos contra indeferimento das inscrições 
Recursos contra indeferimento dos pedidos de vaga para PcD 

12 e 13/01/2023 
03 e 04/02/2023 

Divulgação homologações das inscrições 
17/01/2023 
13/02/2023 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  
19/01/2023 
16/02/2023 

PROVA ESCRITA OBJETIVA  
22/01/2023 
26/02/2023 

Divulgação do Gabarito preliminar   
23/01/2023 
27/02/2023 

Recursos contra aplicação da prova e questões da prova escrita gabarito preliminar  
24 e 25/01/2023 

28/02 e 01/03/2023 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita OBJETIVA  
02/02/2023 
14/03/2023 

Divulga classificação Preliminar da prova escrita objetiva  
07/02/2023 
16/03/2023 

Recursos contra a classificação preliminar da prova escrita  
08 e 09/02/2023 

17/03/2023 

Divulga julgamento de recursos contra classificação preliminar  
23/02/2023 
04/04/2023 

Divulga Classificação Final  
28/02/2023 
06/04/2023 

Homologação do resultado final  
28/02/2022 
06/04/2023 


