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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS N.º 02/2019
EDITAL DE CONCURSO N.º 02/2020 – CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA, PROVA FÍSICA

E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

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
Concurso (Edital de Abertura n.º 02/2019), nos termos a seguir:

1. A lista com os candidatos pré-classificados para realização da Prova Prática e Prova Física encontra-
se disponível nos sites www.legalleconcursos.com.br e  www.caxias.rs.gov.br,  bem como afixada no saguão
do Centro Administrativo Municipal. Os candidatos que não se classificaram para a Prova Prática e Prova Física,
estão, automaticamente, eliminados do concurso, na forma do item 5.2 do Edital de Abertura.

2.  Os candidatos ao cargo de AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA, ficam convocados a realizar a
Prova Prática no dia 26 de janeiro de 2020 (domingo), às 13 horas na Vila Poliesportiva da Universidade de
Caxias do Sul (Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul/RS).

3. Os candidatos ao cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ficam  convocados a realizar a Prova
Física no dia 26 de janeiro de 2020 (domingo), na Vila Poliesportiva da Universidade de Caxias do Sul (Rua
Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul/RS), conforme tabela a seguir:

MANHÃ – 08h Nomes que iniciam com a letra “A” até nomes que iniciam com a letra “I”

TARDE – 13h Nomes que iniciam com a letra “J” até nomes que iniciam com a letra “Z”

4. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, em
trajes apropriados para a prova, portando documento de identidade (conforme item 5.8) e documento de inscrição
(boleto bancário pago), conforme itens 7.8 e 8.7 do Edital de Abertura n.° 02/2019.

4.1. Os  candidatos  convocados para  a  Prova Física,  referente  ao cargo de Guarda Civil  Municipal,
deverão apresentar ainda, atestado médico, que conste estar APTO fisicamente, conforme item 8.7 e Anexo VI
– Modelo Atestado Prova Física do Edital de Abertura n.° 02/2019.

4.1.1. A não  apresentação  do  atestado  médico,  impossibilitará  a  realização  da  Prova  Física,  pelo
candidato, ficando o mesmo excluído do Concurso Público.

4.2. Os candidatos deverão estar preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os
testes não têm horário determinado para o término.

4.3.  Para realização da prova,  os candidatos  serão chamados em ordem de classificação na prova
objetiva, em grupos, podendo ainda, conforme organização da banca examinadora, serem separados por sexo
(masculino e feminino).

4.4.  No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua
vestimenta e não poderá ser retirado até o final da prova.

4.5. Os candidatos serão conduzidos ao local de prova pelos fiscais.

4.6. Casos  de  alterações  psicológicas  ou  fisiológicas  (períodos  menstruais,  gravidez,  contusões,
luxações, etc) que impossibilitem o candidato de submeter-se as provas, ou de neles prosseguir  ou que lhe
diminuam a capacidade físio-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou aplicação
de nova prova.
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4.7.  Ao final da realização das Provas, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação. O candidato
deverá se retirar do local de aplicação da prova a fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem
como não intervir psicologicamente na avaliação do próximo candidato.

4.7.1. O candidato que permanecer no local de prova após a sua realização, poderá ser eliminado
do concurso, conforme estabelecido no Edital de Abertura n° 02/2019.

4.8.  As  provas  poderão  ser  gravadas  em  vídeo  por  pessoa  indicada  pela  empresa  executora  do
concurso, para fins de subsidiar a decisão dos recursos nesta fase.

5. Fica HOMOLOGADO o resultado final do Concurso Público (Edital de Abertura n°. 02/2019) para os
cargos de: MÉDICO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO, MÉDICO CIRURGIÃO
VASCULAR, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MÉDICO
INFECTOLOGISTA,  MÉDICO NEFROLOGISTA,  MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO
PEDIATRA,  MÉDICO PSIQUIATRA FORENSE,  MÉDICO REUMATOLOGISTA e MÉDICO ESTRATÉGIA DA
SAÚDE DA FAMÍLIA.

5.1. A relação com a classificação de cada candidato aprovado, após aplicação de todos os critérios de
desempate,  conforme  disposto  no  Capítulo  X  do  Edital  de  Abertura  n.º  02/2019,  está  disponível  nos  sites
www.legalleconcursos.com.br  e  www.caxias.rs.gov.br,  e  afixada  no  saguão  do  Centro  Administrativo
Municipal.

5.2. Não houve homologação do resultado final para os cargos de MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA e
MÉDICO PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, em razão do não comparecimento dos candidatos na
prova objetiva.

5.3.  Não  houve  homologação  do  resultado  final  para  os  cargos  de  MÉDICO  CARDIOLOGISTA
PEDIATRA,  MÉDICO  COLOPROCTOLOGISTA,  MÉDICO  GASTROENTEROLOGISTA,  MÉDICO
GASTROENTEROLOGISTA  PEDIATRA,  MÉDICO  HOMEOPATA,  MÉDICO  INFECTOLOGISTA  PEDIATRA,
MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA e MÉDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA,  em razão da ausência de
inscrições de candidatos.

5.4. Os resultados dos recursos estão disponíveis no endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br,
na Área do Candidato.

6.  Os candidatos, em todas as etapas do certame, deverão obedecer, rigorosamente, aos dispositivos
contidos no Edital de Abertura n.º 02/2019.

Caxias do Sul, 17 de janeiro de 2020.

VALÉRIA WORMANN, EDELVAN PERUZZO,
Secretária Municipal de Recursos Humanos e Logística. Presidente da Comissão Executiva do Concurso.
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