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Portaria nº 067/2022, de 31 de janeiro de 2022. 
 

“NOMEIA PROFESSORA APROVADA NO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2018.” 

JULIANE PENSIN, Prefeita Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições 

legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições contidas no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 870 de 10 de setembro de 1990, e 

Lei Municipal nº 3.697 de 05 de março de 2021,  

RESOLVE 
 

 
Art. 1º. – NOMEAR a professora abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 

001/2018, homologado na data de 10 (dez) de julho de 2018 (dois mil e dezoito), conforme Edital de 

Homologação de Resultado Final nº 019/2018, e reclassificada para final de fila de aprovados, 

conforme pedido assinado pela candidata em 08 de março de 2021: 

 

Posição: Candidato (a): Cargo: 

7º lugar  
RECLASSIFICADA 

Chane Raquel Dessotti Professor de Séries Iniciais 

 

Art. 2º. A servidora supra nomeada deve, antes da entrega dos documentos junto ao 

Departamento Pessoal, realizar sua “Qualificação Cadastral” no site oficial do eSocial no endereço 

eletrônico: <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml> 

 Art. 3º. A servidora acima nomeada têm o prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da 

publicação desta Portaria, para tomar posse do cargo; 

 Art. 4º. A servidora supra nomeada deve apresentar, dentro do prazo estipulado no artigo 

anterior, junto ao Departamento Pessoal, cópia dos seguintes documentos: 

a) Declaração atualizada dos respectivos bens; 

b) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o cargo, consubstanciada no 

não exercício de outro cargo, emprego ou função pública, constitucionalmente inacumulável; 

c) Atestado médico de aptidão para o exercício do cargo fornecido pelo Serviço Médico 

designado pelo Município de Liberato Salzano; 

d) Certidão de quitação de obrigações eleitorais; 

e) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

f) Prova do status de brasileiro nato ou naturalizado (Certidão de Nascimento ou de 

Casamento); 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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g) Prova de idade mínima de 21 (vinte e um) anos para os cargos que assim o exigirem e 

de 18 (dezoito) anos aos demais cargos; 

h) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação especifica e do preenchimento 

dos demais requisitos exigidos no item 1.1. e 2.5, do Edital de Abertura nº 01/2018, do 

Concurso Público nº 001/2018, para o cargo pretendido; 

i) Prova de Títulos para os candidatos habilitados para o cargo de Professor; 

j) Comprovar o endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de 

telefone ou de IPTU, em nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no 

endereço indicado, que deverá estar assinada pelo candidato aprovado; 

k) Uma foto 3 X 4 recente; 

l) Alvará de folha corrida fornecida pelo Fórum; 

m) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 

n) Carteira de trabalho com PIS/PASEP; 

o) Certidão de Nascimento, CPF, RG e cartão de vacinação do (s) filho (s) menores de 

21 anos; 

p) Conta bancária, apenas no BANRISUL (que será encaminhada após a entrega dos 

documentos junto ao Departamento Pessoal); 

q) Carteira Nacional de Habilitação (se houver); 

 

 Art. 5º. A falta de algum documento desabilita a nomeada para o ingresso no cargo; 

Art. 6º. Será tornado sem efeito o presente ato de nomeação, se não ocorrer à posse e o 

exercício nos prazos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº 870/1990; 

Art. 7º. A inspeção médica ocorrerá em data a ser agendada pelo Departamento Pessoal 

deste Município, considerando-se o atual momento em que se enfrenta a pandemia de Coronavírus;  

 Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

   

  Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, em 31 de janeiro 
de 2022. 

 

Registre-se. Publique-se. 
Data Supra. 
 
 

JULIANE PENSIN 
Prefeita Municipal 

 
MICHELY FERRARINI 
Chefe do Departamento Pessoal 

 


