
 

 
 

 
 

O Município de PASSO FUNDO/RS, pessoa jurídica de direito público interno, neste 

ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Luciano Palma de Azevedo, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, torna público o 2º ADITIVO ao Edital 036/2019 do 

CONCURSO PÚBLICO 036/2019: 

 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

 
CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame. 

 

DECIDE, 
 

Artigo 1º - Fica retificado o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES nas datas que estão 
em destaque: 

 
ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de Inscrição  20 de maio até 10 de junho de 2019. 

Local de Inscrição www.consulpam.com.br 

Homologação das Inscrições dos candidatos 

pagantes  
13 de junho de 2019. 

Recursos contra homologação das inscrições 

e correções de dados e informações do 

candidato 

14 e 15 de junho de 2019. 

Resultado dos recursos contra homologação 

das inscrições 
20 de junho de 2019. 

Data das Provas Objetivas e Recebimento 

dos Títulos 

14 de julho de 2019* 
*A entrega de títulos ocorrerá no dia da prova objetiva do 
candidato. 

Horário e local da Prova A ser divulgado 

Gabaritos Preliminares 15 de julho de 2019. 

Recursos contra os gabaritos preliminares 16 até 19 de julho de 2019.  

Resultado dos recursos contra o gabarito 31 de julho de 2019. 

Relação dos candidatos APROVADOS nas 

provas objetivas. 
2 de agosto de 2019. 

Recursos contra a relação dos aprovados.  3 até 6 de agosto de 2019. 

Respostas dos Recursos contra a relação dos 

aprovados. 
6 de agosto de 2019. 

Divulgação das notas da Prova de Títulos 8 de agosto de 2019. 

Recursos contra as notas da Prova de Títulos 
9 e 10 de agosto de 2019. 

 

Respostas dos Recursos contra a Prova de  14 de agosto de 2019. 
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Títulos   

Resultado Final 20 de agosto de 2019. 

Recursos contra o Resultado Final 21 e 22 de agosto de 2019. 

Respostas dos Recursos e Resultado Final 

após recursos 

27 de agosto de 2019. 

 



 

 

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 036/2019 e seus 

anexos 
 

Passo Fundo – CE, 22 de Julho de 2019. 

 

 
 

Luciano Palma de Azevedo 

Prefeito de Passo Fundo/RS 


