
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 

018/2018  PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO – CIEE 

EDITAL 020/2018 
          
        A Prefeitura Municipal de Ibirubá – PMI - torna público a RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL que complementa o Edital de Processo Seletivo n° 018/2018. 
 
RETIFICA-SE: 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – As inscrições serão realizadas no período de 05 a 23 de março de 2018, 
das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, na SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, 
TURISMO E DESPORTO;  

 
3– DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.2 – O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os 
pontos obtidos na prova objetiva, que será realizada no dia 27 de março de 2018, 
impreterivelmente às 14h (quatorze horas). A duração da prova objetiva será de 
01h30min. e para a realização da prova será obrigatória a apresentação de documento 
de identificação com foto. O local das provas será no Polo da UNOPAR de Ibirubá, 
sito a Rua General Osório, 4054, Bairro Hermany – Ibirubá - RS. Os candidatos 
deverão estar com 20 min. de antecedência no local. 
 
4. GABARITO  
 
4.1 - A divulgação do gabarito será no dia 28 de março de 2018, no mural da Prefeitura 
Municipal de Ibirubá e sites: www.diariomunicipal.com.br/famurs e 
www.ibiruba.rs.gov.br; 
4.1.1 - Eventuais impugnações ao gabarito deverão ser dirigidas ao CIEE Cruz Alta, 
unicamente pelo e-mail cruzalta@cieers.org.br, no prazo de 01 dia útil após a 
divulgação; 
4.1.2 – Havendo necessidade de alteração no gabarito, será publicado novo no dia 02 de 
abril de 2018;  
 
4.2 - A divulgação do resultado da prova objetiva será até o dia 03 de abril de 2018; 
 
 
 



4.3. Eventuais questionamentos sobre o número de acertos e classificação poderão ser 
feitos em até dois dias úteis após o dia da divulgação do resultado, unicamente por e-
mail para o endereço: cruzalta@cieers.org.br. No caso de procedente o questionamento, 
será publicada listagem de retificação até o dia 06 de abril de 2018. 
 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
5.3 – A homologação final será publicada até o dia 06 de abril de 2018, no mural da 
Prefeitura Municipal de Ibirubá e sites: www.diariomunicipal.com.br/famurs e 
www.ibiruba.rs.gov.br; 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
IBIRUBÁ, EM 16 DE MARÇO DE 2018. 

 
 
 
 
 

ABEL GRAVE, 
   Prefeito.  
 
 

Registre-se, Publique-se, 
Cumpra-se. 
 
 
 
 
VALDIR OLAVO LAGEMANN, 
Secretário da Administração e Planejamento. 


