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EDITAL Nº 025/2019 

 

O Municipio de Liberato Salzano/RS, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Gilson de Carli, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 
1. Tendo em vista necessidade de readequação das nomenclaturas e enquadramento dos cargos para os quais se 
aplica a Prova de Títulos, considerando que a convocação para a referida prova, item 3, do Edital 022/2019, só 
contemplou Professores e, embora o Psicopedagogo exerça suas atividades junto ao magistério municipal, não se 
trata de docente (Professor), sem prejuízo aos candidatos, e a fim de fazer cumprir as disposições estabelecidas 
na coluna “Cargo”, da Tabela B, do item 6.4, do Edital de Abertura das Inscrições, faz-se necessária a 
ABERTURA DE PERÍODO PARA ENVIO DE TÍTULOS, especificamente para o Psicopedagogo, e a respectiva 
correção dos itens relativos no Edital de Abertura das Inscrições.  
 
1.1. Convocação para a prova de Títulos (somente Psicopedagogo): Os candidatos para o cargo de 
Psicopedagogo, desde que aprovados na etapa eliminatória, ficam convocados a enviarem seus TÍTULOS, se 
desejarem concorrer a esta etapa, em conformidade com o disposto no Edital nº 006/2019, nos dias 11, 12 e 
13/11/2019. Os Títulos deverão ser encaminhados no período mencionado, via SEDEX, postado até às 17 horas 
do último dia do prazo de envio, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua Casemiro de Abreu, 
nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90.420.001.  
 
1.1.1. Ficam dispensados de enviar seus Títulos os candidatos a Psicopedagogo que, por ventura, já os tenham 
enviado no período anterior. 
 
2. Sem prejuízo aos candidatos, o Concurso Público 001/2019 passa a constar com correção ora trazida, 
especialmente no item 6.3 e título do Capítulo VIII, restando todas as demais disposições em contrário revogadas.  

 
 

Liberato Salzano, 08 de novembro de 2019. 
       
 
 
 

GILSON DE CARLI, 
Prefeito Municipal. 
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