
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL � � � � � � � � � � 	 
 � � � � �  � �
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015 – MUNICÍPIO DE GARRUCHOS                      pág. 1                     ORGANIZAÇÃO: PREMIER CONCURSOS 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2016 

EDITAL N.º 02/2016 

 
DIVULGA A PRORROGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO Nº 01/2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
CARLOS CARDINAL OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Garruchos, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a prorrogação das inscrições para a realização de 
Processo Seletivo Público sob o Regime Celetista, destinado ao provimento de emprego para vagas 
no Município de Garruchos, bem como a prorrogação das inscrições e demais atos subsequentes. 

I �  As inscrições ficam prorrogadas até o dia 14 de fevereiro de 2016, sendo efetuada 
exclusivamente via Internet, a qualquer hora, desde que feita impreterivelmente até às 23h e 59min 
(horário de Brasília) do último dia das inscrições. Após este prazo as inscrições não serão mais 
aceitas. 

II �  A homologação das inscrições será divulgada por Edital, a ser afixado no painel de 
publicações da Prefeitura Municipal de Garruchos, na internet, no site www.premierconcursos.com.br, 
no dia 22 de fevereiro de 2016, contendo informações sobre as inscrições homologadas, relação das 
indeferidas e o motivo dos indeferimentos. 

 

III �  É de inteira responsabilidade do candidato a conferência da inscrição na lista do edital de 
homologações. No caso de sua inscrição não ter sido homologada, o candidato deverá apresentar 
recurso no prazo de três (03) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação do referido 
edital. 

IV �  A prova escrita e prova prática serão realizadas no dia 28 de fevereiro de 2016, em 
horário e local a serem divulgados no Edital de Homologação das Inscrições. 

V �  Os Demais itens do Edital ficam inalterados. 

VI �  Mais informações poderão ser obtidas nos sites www.garruchos.rs.gov.br e 
www.premierconcursos.com.br, em caráter meramente informativo. 

 
Garruchos , 27 de janeiro de  2016. 

 
 
 

CARLOS CARDINAL OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e Publique-se, 
Data Supra 
 


