
 
 
 
 
 
 

 

 

Edital nº 348, de 29 de novembro de 2022 
 

Convoca os candidatos do Processo Seletivo 
Simplificado do Edital nº 313/2022 para 
realização de nova prova prática.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando os documentos constantes nos autos do Processo Seletivo 
Simplificado de Operadores de Máquinas e Equipamentos e o teor da ata 79/2022, da Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado, torna público o que segue: 

 
1. Ficam convocados os candidatos cuja inscrição fora homologada para realização de nova Prova 
Pratica, conforme disposto no item 8 do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 313/2022, 
referente a contratação emergencial de Operador de Máquinas e Equipamentos, nos seguintes 
termos: 

 
Data: 06 de dezembro de 2022. 
Horário: 9:00 horas. 
Local: Os candidatos deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária 
e Agronegócio, no horário acima informado, e então serão conduzidos até o local de 
realização da prova prática, localizado na Área Industrial Linha Porto Alegre. 

 
2. Em razão da realização da nova prova prática, o cronograma da 3º e da 4º fase do Processo 
Seletivo Simplificado do Edital nº 313/2022 passa a ser este que segue:  

 
3ª FASE 

Prova prática  01 dia 06/12/2022 

Publicação do resultado preliminar da prova prática 02 dias 07 e 

08/12/2022 

Recurso do resultado preliminar da prova prática 01 dia 09/12/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração 01 dia 12/12/2022 

Julgamento do recurso pelo Prefeito 01 dia 13/12/2022 

Publicação do julgamento do recurso e da homologação do resultado 

da prova prática 

01 dia 14/12/2022 

 

4ª FASE 

Publicação do resultado e classificação final 01 dia 15/12/2022 

Recurso do resultado e classificação final 01 dia 16/12/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração 01 dia 19/12/2022 

Julgamento do recurso pelo Prefeito 01 dia 20/12/2022 

Publicação do julgamento do recurso e da homologação do resultado 

e classificação final 

01 dia 21/12/2022 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 29 de novembro de 2022. 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


