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EDITAL Nº 26/2021  
  

“Retificação Edital nº 03/2021, que Abre 
inscrições para Contratação Temporária 
por Excepcional Interesse Público para 
cargos de Professores.”  

  
  

     ELENISE ALVES CABRAL PEREIRA,  Prefeita Municipal de Muitos  

Capões do Estado do Rio Grande do Sul, em exercício, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Municipal nº432/2006 e 
suas alterações torna público aos interessados que,  
 

CONSIDERANDO que conforme determinação do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e de acordo com o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Município de Muitos Capões foi classificado na Bandeira 
Preta; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de alterar as datas do edital 03/2021, pelo elevado 
número de inscritos e a redução de 75% dos servidores em razão do Decreto Estadual 
55771/2021; 

 
A Administração Municipal do município de Muitos Capões, em conjunto com a 

Secretaria de Educação, RESOLVE tornar pública a Retificação Parcial do Edital nº 
03/2021, de 19 de fevereiro de 2021, publicado no site do município de Muitos Capãoes, 
RETIFICANDO, o item 4, que passa a ter a seguinte redação: 

 
4 – As datas serão alteradas para o seguinte cronograma: 

 Conferência da pontuação, pela Comissão Julgadora, será realizada até o 
dia 08/03; 

 Divulgação do resultado no site do município no dia 09/03; 

 Período para recurso do resultado, dia 10/03, enviar questionamento 
escrito para o email: pedagogico.smec@muitoscapoes.rs.gov.br; 

 Resposta do recurso do resultado, por email, até dia 12/03; 

  Divulgação do Resultado Final dos Classificados no site do município no 
dia 15/03; 

 O candidato selecionado deverá dirigir-se à Secretaria de Educação do 
Município para apresentação dos documentos exigidos para a contratação, 
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de acordo com a listagem a ser fornecida por esta Secretaria da 
Administração, até dia 19/03; 

 Início do trabalho junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Gina 
Guagnini, no dia 22/03; 

 
  Para os demais itens o edital permanece inalterado.  

  
  

       Registre-se e publique-se.  
  
  

          MUITOS CAPÕES, 04 de março de 2021.  
  
  
  
  

ELENISE ALVES CABRAL PEREIRA 

Prefeita Municipal, em exercício. 
  

  
  


