MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO à RETIFICAÇÃO do EDITAL do Processo Seletivo
Simplificado, nestes termos:
Considerando o Decreto Municipal nº 011/2021, com a seguinte Ementa “INSTITUI MEDIDAS
SANITÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA FINS DE PREVENÇÃO E DE ENFRENTAMENTO
A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
Considerando que o referido Decreto, tem como base a classificação da região em bandeira preta,
feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, e consequentemente com modelo dos protocolos e das regras
sanitárias, em nível máximo de alerta.
- Resta necessária a alteração da forma de inscrição no processo Seletivo Simplificado nº 001/2021,
de presencial para via internet, pelo que resta retificado da seguinte forma:
Onde se lê:
2 - DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida 20 de
Março, nº 1485, Centro, São José das Missões/RS, de 01 a 05 de março de 2021, no horário das 08:00
h às 12:00 h, de segunda a sexta-feira.
2.2. A inscrição terá que ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração, com poderes
específicos. Em caso de inscrição por procuração, deverá ser entregue o respectivo instrumento de
mandato, contendo poder específico para inscrição no PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, acompanhado de cópia do documento de identidade do procurador, além da
apresentação dos demais documentos indispensáveis à inscrição do candidato acompanhado dos
originais.
2.3. Condições para inscrição:
2.3.1. O candidato deverá comparecer ao local munido de via original e cópia dos seguintes
documentos:
a) Documento de identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Título eleitoral com comprovante da última eleição, ou Certidão de estar quites com a
Justiça Eleitoral;
d) Certificado do serviço militar para candidatos do sexo masculino;
e) Comprovante de escolaridade em conformidade com a habilitação exigida .
2.3.2. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, ficando
ciente que estão de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital. Se aprovado, deverá

manter atualizado seu contato telefônico junto à Prefeitura Municipal durante a validade do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
2.3.3. Não serão admitidas inscrições por correspondência.
Leia-se:
2 - DAS INSCRIÇÕES:
2.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico
https://forms.gle/n8kAs2qfhevofZJR8, o qual estará disponível no site do Município:
www.saojosedasmissoes.rs.gov.br, a qual deverá ser realizada no período das 08:00 h do dia 01
março de 2021 às 12:00 h do dia 05 de março de 2021.
2.2. As inscrições no processo Seletivo Simplificado 01/2021, não terão custo para os candidatos.
2.3. O Município de São José das Missões/RS, não se responsabilizará por solicitação de inscrição
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de indisponibilidade/falhas de
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
2.4. O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.
2.4.1. O candidato fica ciente da obrigatoriedade de apresentação dos originais dos seguintes
documentos, em qualquer oportunidade que venha ser requerido pelo Município:
a) Documento de identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Título eleitoral;
d) Certificado do serviço militar para candidatos do sexo masculino;
2.4.2. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, ficando
ciente que estão de acordo com as exigências e normas previstas no Edital. Se aprovado, deverá
manter atualizado seu contato telefônico junto à Prefeitura Municipal durante a validade do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021.
- Quaisquer informações ou dúvidas, decorrentes de interpretação do edital, poderão ser esclarecidas
pelo telefone (55) 3753 – 1106, em horário de expediente da Prefeitura Municipal.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS, 26 DE
FEVEREIRO DE 2021.
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Prefeito Municipal
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