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MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/ RS 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 - AVISO N° 04 – 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° 01/2019 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:  
 

 
Leia-se: 

 
Nota: O candidato já inscrito no concurso para os respectivos cargos até a presente data, caso deseje poderá solicitar 
o cancelamento de sua inscrição e devolução de taxas. O pedido poderá ser feito unicamente pelo e-mail 
contato@ibrasp.org.br até o dia 22 de novembro de 2019, informando: número de inscrição, cópia de um documento 
de identidade e conta bancária em nome do candidato para receber a devolução. A devolução ocorrerá em até cinco 
dias úteis, após a confirmação de recebimento da solicitação via e-mail. 
 
 
Ilópolis, 20 de novembro de 2019.  
 
 
_________________________________________________ 
 Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP 
 
 
________________________________________________  
Município de Ilópolis 

Cargo Escolaridade 
Vencimentos 

Básicos 

Professor de Artes 
Ensino Superior Completo 

 
R$ 1.758,45 

Professor de Língua 
Inglesa 

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Língua Inglesa 
R$ 1.758,45 

Cargo Escolaridade  
Vencimentos 

Básicos 

Professor de 
Artes 

Ensino Superior Completo em Licenciatura específico para as disciplinas respectivas ou 
formação superior em área correspondente e formação pedagógica, nos termos do artigo 

63 da Lei nº 9.394/96. 
R$ 1.406,76 

Professor de 
Língua Inglesa 

Ensino Superior Completo em Licenciatura específico para as disciplinas respectivas ou 
formação superior em área correspondente e formação pedagógica, nos termos do artigo 

63 da Lei nº 9.394/96 . 
R$ 1.406,76 


