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Portaria Nº 061/2018, de 12 de março de 2018. 
 

“NOMEIA COMISSÃO EXECUTORA DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2018”. 

 
 GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas Atribuições Legais; 
 

RESOLVE 
 
 Art.1º NOMEAR, SCHEILA APARECIDA WEISS – ME, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ nº 26.068.753/0001-22, como Comissão Executora do Concurso Público Nº 
001/2018, conforme contrato nº 009/2018; 
 
 Art. 2º - A Comissão Executora compete planejar e executar todas as tarefas 
necessárias à realização do concurso público, especialmente: 
 

I - Elaborar o Edital de inscrições que regulará o concurso, bem como o plano das provas e os 

programas das matérias; 

 

II - Receber as inscrições do processo ou efetuar a conferência de cada inscrição recebida para 

homologação ou indeferimento; 

 

III - Elaborar as provas objetivas de processo seletivo, através de banca devidamente graduada, 

comprometendo-se com o absoluto sigilo das mesmas; 

 

IV - Providenciar a impressão dos cadernos de provas, bem como designar banca para aplicação 

das mesmas; 

 

V - Estabelecer o critério de correção e julgamento das provas; 

 

VI - Fazer a correção das provas escritas, pontuação de provas práticas e de títulos ou outras que 

houverem, em conformidade com os critérios preestabelecidos; 

 

VII - Fazer reexame de provas, sempre que houver pedido de revisão, sugerindo justificadamente, 

a manutenção ou alteração dos pontos primitivamente conferidos, submetendo seu parecer à decisão do 

Prefeito Municipal; 

 

VIII - Emitir parecer em qualquer recurso ou reclamação, interpostos por candidatos. 

 

IX - Providenciar o mapeamento do local das provas, bem como a nominata de candidatos para 

afixar em cada sala de provas, e ainda, lista de presença; 

 

X - Propiciar treinamento aos fiscais encarregados dos trabalhos de provas; 

 

XI - Providenciar demais atos administrativos necessários; 

XII - Montar dossiê, contemplando todos os atos, cronologicamente, relacionados ao Concurso 
Público; 
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Art. 3. º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação; 
 
Art. 4. º - Revogam-se as disposições em contrário; 
 
Art. 5º - Á comissão Executora e à de Coordenação e Fiscalização é vedado, sob 

qualquer forma revelar, até o momento em que forem apresentadas aos candidatos, os temas 
constitutivos das provas. 

 
 
  Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 12 dias do 
mês de março de 2018. 
 
 
 
 

Gilson De Carli 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registre-se. Publique-se. 
Data Supra. 
Lourdes Valduga Sfredo 
Secretária Municipal de Administração 
 
 


