
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILÓPOLIS - EDITAL 02/2019- AVISO N° 01 – RETIFICAÇÃO                         Pág. 1 

         

Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública.                                         www.ibrasp.org.br 

MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/ RS 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 - AVISO N° 01 – RETIFICAÇÃO 
 

O prefeito do município de Ilópolis do Estado do Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais e o Instituto 
Brasileiro de Seleção Pública (IBRASP), tornam pública a retificação do Edital n° 02/2019 por este Aviso nesta data, 
conforme a seguir: 

1. Quanto ao quadro de vagas e especificações do emprego, item 2.1: 

Onde se lê no quadro de funções:  
Função Escolaridade e outros requisitos Carga Horária Semanal 

Contador Ensino Superior em Ciências Contábeis,  40 horas 

Engenheiro Civil Ensino Superior em Engenharia Civil 20 horas 

Médico Ensino Superior em Medicina 40 horas 

Nutricionista Ensino Superior em Nutrição 20 horas 

Psicólogo Ensino Superior Completo em Psicologia 40 horas 

Veterinário Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária 40 horas 

 
Leia-se: 
 

Função Escolaridade e outros requisitos 
Carga Horária 

Semanal 

Contador Ensino Superior em Ciências Contábeis, com habilitação específica para o exercício legal da 

profissão. 

40 horas 

Engenheiro 
Civil 

Ensino Superior em Engenharia Civil, com habilitação específica para o exercício legal da 

profissão. 

20 horas 

Médico Ensino Superior em Medicina, com habilitação específica para o exercício legal da profissão. 40 horas 

Nutricionista Ensino Superior em Nutrição, com habilitação específica para o exercício legal da profissão. 20 horas 

Psicólogo Ensino Superior Completo em Psicologia, com habilitação específica para o exercício legal da 

profissão. 

36 horas 

Veterinário Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária, com habilitação específica para o exercício 

legal da profissão. 

40 horas 

 
2. Da isenção de taxa de inscrição: 
4.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar no período determinado no Edital 
que:  
b) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar 
mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, de que trata o Decreto n.º 6.135/2007; 
 
Leia-se: 
 
4.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar no período determinado no Edital 
que:  
b) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), atendendo aos requisitos 
que trata o Decreto n.º 6.135/2007; 
 
3. Quanto tempo de duração de prova: 
7.2.6. O tempo de duração da prova é de 04h (quatro horas) incluindo o tempo para preenchimento de cartões de 
resposta. 
7.2.7. O candidato só poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 03h e 30min (três horas e trinta 
minutos) do início do tempo total previsto de prova. 
 
Leia-se: 
7.2.6. O tempo de duração da prova é de 03h (três horas) incluindo o tempo para preenchimento de cartões de 
resposta. 
7.2.7. O candidato só poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 02h e 30min (duas horas e trinta 
minutos) do início do tempo total previsto de prova. 
 
Ilópolis, 18 de novembro de 2019.  
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