ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS N.º 01/2019
EDITAL N.º 03/2019 – ENSALAMENTO
O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, POR MEIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E
LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, por este edital torna público o seguinte ato de execução do
Processo Seletivo (Edital de Abertura n.º 01/2019), nos termos a seguir:
1. Não houve recurso referente as inscrições. Assim, em nada se altera o relatório de candidatos
inscritos, anteriormente divulgado.
2. As provas do presente processo seletivo público serão realizadas no dia 15 de setembro de
2019 (domingo), às 14h30min (horário oficial de Brasília/DF), no BLOCO F da Universidade de Caxias
do Sul (UCS), Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bairro Petrópolis – Caxias do Sul.
2.1. As portas de acesso aos blocos serão fechadas às 14h30min.
2.2. O ensalamento encontra-se no Anexo deste Edital. Os candidatos também poderão consultar o
número da sua sala nos sites www.banestagio.com.br e www.caxias.rs.gov.br.
2.3. Os candidatos deverão comparecer no local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, portando documento de identidade (válido e com foto), conforme item 5.5 do Edital de Abertura n°
01/2019, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa e material transparente.
3. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão publicados no dia 16 de setembro de 2019,
a partir das 8 horas, e disponibilizados nos sites www.banestagio.com.br e www.caxias.rs.gov.br, e
afixados no saguão do Centro Administrativo Municipal.
4. Os candidatos poderão interpor recurso relativo aos gabaritos das provas nos dias 17 e 18 de
setembro de 2019, em conformidade com o disposto no Capítulo VI do Edital de Abertura n.º 01/2019, no
site www.banestagio.com.br.
5. Os candidatos, em todas as etapas do certame, deverão obedecer, rigorosamente, aos
dispositivos contidos no Edital de Abertura n.º 01/2019.

Caxias do Sul, 06 de setembro de 2019.
Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi
Secretária de Recursos Humanos e Logística
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