
 
 

EDITAL N° 028/2019 
 
 

“Convoca interessados para Sorteio 
Público de Desempate de Candidatos 
do Processo Seletivo Simplificado 
para a função de Professor.” 

 
 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI, Prefeito Municipal de Ilópolis, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com 
fundamentação legal disposta no Edital n. 007/2019, de 21 de janeiro de 2019, 
TORNA PÚBLICO, nesta data, o presente Edital para divulgar o que segue: 
 

1. CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO – Convoca os candidatos que 
permaneceram empatados depois de aplicados os critérios de desempate para 
classificação, previstos no item 10 do Edital de Abertura nº 007/2019, para o ato 
público de sorteio que será realizado no dia 06 de maio de 2019, às 13h e 30min, 
na Secretaria de Administração, sito na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 987, 
nesta cidade de Ilópolis/RS. 

 
2. REGRAMENTOS PARA DESEMPATE 
2.1. Será realizado sorteio público para desempate, conforme subitem 10.1.3 

do Edital de Abertura, para os candidatos que continuarem empatados depois de 
aplicados os critérios de desempate para classificação. 
 

2.2. O sorteio público terá o seguinte regramento: 
a) Os candidatos com notas finais iguais, em que persistam as notas 

empatadas nos componentes, serão agrupados e receberão um número sequencial 
iniciando em 01 (um) e finalizando com o número da quantidade de candidatos 
empatados. A ordem de numeração será dada por rigorosa ordem do número de 
inscrição sem o dígito verificador.  

b) Os candidatos poderão comparecer ao local de realização do sorteio. Não 
há obrigatoriedade do comparecimento dos candidatos. 

c) No dia e horário determinados, a Comissão nomeada pela Portaria n° 
7.142/2019, juntamente com pelo menos 01 (um) representante da Secretária de 
Educação e Cultura, convidarão 02 (dois) candidatos (se estiverem presentes), 
devidamente identificados e homologados, para proceder o sorteio. 

d) Serão colocados em uma caixa tantos números quanto o maior número de 
candidatos empatados. A seguir, realizar-se-á o sorteio, com a retirada de um 
número de cada vez, até ser retirado o último dos números colocados. 



 
 

e) A sequência sorteada será a ordem do desempate para todos os 
candidatos empatados, determinando sua ordem de classificação final no referido 
Processo Seletivo. 

f) Ao final do processo será redigida Ata do Sorteio Público, assinada pela 
Comissão, representante da Secretaria de Educação e Cultura e os candidatos 
presentes. 

g) No dia 06 de maio de 2019, a partir das 15 horas, será publicada a 
Classificação Final para Homologação do Processo Seletivo. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS, 03 de maio de 2019. 

                                                                      
                                                                      EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 
                                                                             PREFEITO MUNICIPAL  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE     
       
 
FERNANDO DAPONT 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO 
 


