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EDITAL Nº 02/2022 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES E REABERTURA DO 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
O MUNICÍPIO DE CHARRUA, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, no 
uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital n° 01/2022, de 
03 de outubro de 2022, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
1.1. Retifica-se o item 2.3 do Edital n° 01/2022, de 03 de outubro de 2022, para alterar os requisitos para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental Séries Finais - Ciências, passando a ser como consta a seguir 
com as devidas alterações, e não como constou: 
 

Nº 
Cargo(s) 

Público(s) 

Vagas e/ou 
Cadastro 

Reserva (CR) 

Requisitos mínimos exigidos 
para o cargo na posse 

C.H. 
Semanal 

Vencimento 
Básico* 

(setembro/2022) 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

09 

Professor de 
Ensino 

Fundamental 
Séries Finais - 

Ciências 

01 

a) Idade mínima: 18 anos; 
b)  Formação do curso superior de 
graduação plena em Ciências da 
Natureza e áreas afins, ou 
complementação pedagógica, nos 
termos da lei vigente. 

22h R$ 2.273,41 

 
1.2. Retifica-se o item 3.1 do Edital n° 01/2022, de 03 de outubro de 2022, para alterar fazer constar a 
Reabertura do Período de Inscrições para todos os cargos e alterar datas posteriores, passando a ser como 
consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou: 
 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

Reabertura do Período de inscrições pela internet, através do site: 
www.legalleconcursos.com.br, até 18h 

11 a 21/11/2022 

Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos inscritos para as 
cotas das pessoas com necessidades especiais e condições especiais para o 
dia de prova 

21/11/2022 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 22/11/2022 

Edital de Homologação das Inscrições - lista preliminar de inscritos, reserva de 
vagas e condições especiais para o dia da prova 

25/11/2022 

Período de recursos - homologação das inscrições 28 a 30/11/2022 

Edital de Resultado da Homologação das Inscrições - lista oficial de inscritos, 
reserva de vagas e condições especiais para o dia da prova, e Convocação 
para a Prova Teórico-Objetiva 

02/12/2022 

 
1.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2022, de 03 de outubro de 2022, as 
quais são ratificadas. 
 
2. REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
2.1. Reabre-se o período de inscrições para todos os cargos, de 11 a 21 de novembro de 2022, até às 18 
horas do último dia previsto. 
 
2.2. Os candidatos que já realizaram sua inscrição, assim como o pagamento do boleto bancário, 
permanecem deferidos no certame. 
 
2.3. Os candidatos que já realizaram inscrição, mas não efetuaram o pagamento do boleto bancário, e 
desejam participar do Concurso Público, deverão realizar a anulação da inscrição atual, através do 
formulário de inscrição na Área do Candidato do site: www.legalleconcursos.com.br e efetuar uma nova 
inscrição, para ter acesso a um novo boleto bancário. 

Charrua/RS, 11 de novembro de 2022. 
 
 

Valdésio Roque Della Betta, 
Prefeito Municipal de Charrua/RS. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 


