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EDITAL N.º 005/2016 
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 3 

 
A IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria, nos termos do edital de concurso público 
nº 001/2016 e com acompanhamento do Servidor especialmente designado para organizar o 
Concurso Público, e; 
 
Considerando a alteração na Lei 3.571/2007 (que dispõe sobre a estruturação do plano de 
classificação de cargos da Câmara Municipal de Sarandi/RS) e as decisões tomadas pela Câmara em 
optar pela ampliação das datas de inscrições aos candidatos; 
 
Considerando a recomendação por parte do Ministério Público de Sarandi/RS em oportunizar aos 
candidatos maior tempo nas datas de inscrições; 
 
Considerando as alterações já efetuadas e incrementadas no referido edital; 
 
Torna público, a RETIFICAÇÃO do referido edital, nos seguintes termos: 
 
 
Do aditivo: 

PRIMEIRO 
 
Fica alterada as fases do ANEXO IV (CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO CONCURSO) do Concurso 
Público edital 001/2016 a partir do 3º item conforme segue: 

ITEM ATIVIDADES DATA INICIAL DATA FINAL 

03 Período de inscrição 14/04/2016 qui 22/05/2016 dom 

04 Data limite para isenção de taxa  17/05/2016 ter 

05 Data Final para pagamento do boleto bancário  23/05/2016 seg 

06 Publicação das inscrições deferidas e indeferidas  25/05/2016 qua 

07 
Interposição de recurso em face do indeferimento 
de inscrições na modalidade on-line 

26/05/2016 qui 27/05/2016 sex 

08 Listagem das Inscrições Homologadas  30/05/2016 seg 

09 Data da Prova Escrita 

04/06/2016 sábado 

INÍCIO: 14:00 horas 
TÉRMINO: 18:00 horas 

10 
Divulgação do Gabarito Provisório e cadernos de 
provas 

05/06/2016 domingo 

11 
Interposição de recurso com relação às questões 
da prova e do gabarito 

06/06/2016 seg 08/06/2016 qua 

12 Divulgação do Gabarito Definitivo  14/06/2016 ter 

13 
Publicação da Classificação Provisória da Prova 
Escrita 

 14/06/2016 ter 

14 
Interposição de recurso quanto a classificação 
provisória 

15/06/2016 qua 17/06/2016 sex 
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15 
Publicação da Homologação da classificação final 
do Concurso para todos os cargos 

 20/06/2016 seg 

16 Homologação do Resultado Final do Concurso A partir de  20/06/2016 seg 

 
SEGUNDO 

 
Fica alterado o subitem “9.4.1.” (que apresenta a relação de documentos comprobatórios e 
requisitos mínimos exigidos na posse), altera o seguinte item: 
 

Onde se lê: “- Inscrição no órgão fiscalizador da profissão (OAB) com comprovação dos 02 
(dois) anos de experiência na área pública para o cargo de Procurador Jurídico, conforme Lei 
Municipal nº. 4.489/2016;”. 
 
Leia-se: “- Inscrição no órgão fiscalizador da profissão para os cargos que assim exigir;” 

 
TERCEIRO 

 
I. Para os candidatos já inscritos e com as inscrições pagas até a data de publicação deste edital 

(26/04/2016) que optarem por não continuar participando deste Concurso Público poderão 
requerer, junto a Câmara Municipal, no período de 28/04/2016 a 10/05/2016, a devolução 
do valor pago referente à inscrição do certame. Para isso, deverão acessar o site 
www.ioplan.com.br, baixar este edital e preencher requerimento de reembolso e 
cancelamento de inscrição em anexo (ANEXO I), protocolar na Câmara Municipal junto ao 
servidor especialmente designado para organizar o certame, juntamente com comprovante 
de inscrição e comprovante de pagamento. O reembolso será realizado em até 15(quinze) 
dias úteis, contados a partir da data do protocolo, conforme instruções disponibilizadas no 
próprio requerimento. 
 

II. Para os candidatos já inscritos e com as inscrições pagas até a data de publicação deste edital 
(26/04/2016) que optarem por mudança de cargo e continuar a participando deste Concurso 
Público poderão requerer, junto a Câmara Municipal, no período de 28/04/2016 a 
10/05/2016, a permanência no certame, porém deverão efetuar deposito bancário em 
conta específica conforme ANEXO I deste edital, a diferença de valor em relação ao novo 
cargo pretendido e encaminhar documentos comprobatórios (inscrição e comprovante de 
pagamento), preencher requerimento de reembolso e cancelamento de inscrição em anexo 
(ANEXO I), protocolar na Câmara Municipal junto ao servidor especialmente designado para 
organizar o certame. A anulação do cargo anterior ocorrerá após 2(dois) dias úteis do 
recebimento pela empresa dos referidos documentos comprobatórios, conforme instruções 
disponibilizadas no próprio requerimento. Após este prazo o candidato poderá refazer a 
nova inscrição através de nosso site já especificados no edital de concurso público 001/2016 
e não sendo necessário o pagamento do novo boleto bancário. 

 
III. Os candidatos que não fizerem a solicitação no período informado neste edital continuarão 

participando deste certame normalmente. 
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QUARTO 
 
As demais informações estabelecidas no Edital de Concurso Público nº 001/2016 permanecem 
inalteradas. 
 
 

Chapecó (SC), 26 de abril de 2016. 
 
 
 

IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO OU 

MUDANÇA DE CARGO  

 

Para  

Servidor especialmente designado na organização deste Concurso Público  

 

Eu _____________________________________________________________ portador 

do documento de identidade nº ___________________________, inscrição nº_________, 

venho solicitar a devolução da taxa de inscrição ao Concurso Público, Edital nº 001/2016, 

promovido pela Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi/RS. Declaro para os devidos 

fins que: 

(___) não concordo com as novas alterações editalícias e peço a devolução da taxa de 

inscrição, que deverá ser depositada na Conta Bancária Nº__________________, Banco 

Nº __________, Agência Nº_______ em favor de 

_______________________________________________________.  

(___) concordo com as novas alterações editalícias, porem desejo inscrever-me em 

outro cargo e caso houver diferença de valor na inscrição, depositarei a diferença na Conta 

Bancária Nº: 536-2, Banco: 104 (C.E.F.) e Agência: 0515 
 

OBS.: Qualquer dificuldade de depósito entrar em contato CEF Agência Sarandi telefone 54 3361-1800 – 

Correntista: Município de Sarandi – Conta Concurso 

 

Sarandi (RS)___________________________________________  

 

 

___________________________________________  

ASSINATURA DO CANDIDATO(A) 

CPF:_________________________  

 

Data do Recebimento:  

________/________/_______ 

 

Ass.:________________________________________________________ 

Servidor Público:____________________________________ 

OBS: Imprimir em 2(duas) vias, juntar cópia de inscrição e pagamento (obrigatório). 


