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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2022 
EDITAL Nº 14/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 
 

 
 

Reabre as inscrições do Concurso 
Público de Provas e Títulos nº 
01/2022 do Município de Severiano 
de Almeida a cargo que especifica. 

 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e; 
 

Considerando o Edital nº 01/2022, de 25 de janeiro de 2022, que abre 
inscrições e estabelece normas para realização de Concurso Público de Provas e 
Títulos para formação de cadastro reserva e provimento de cargos públicos em 
caráter efetivo do quadro permanente de pessoal do Município de Severiano de 
Almeida; 

 
Considerando o Edital nº 06/2022, de 1º de abril de 2022, que determinou 

a suspensão das provas para o cargo de Odontólogo, previstas para a data de 02 de 
abril de 2022, decorrente de cumprimento de ordem judicial proferida em ação 
movida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul - 
CRO/RS (Processo 5001208-02.2022.4.04.7117), que discutiu a aplicação do piso 
salarial da categoria; 
 

Considerando a publicação da Lei Municipal nº 3.356, de 26 de abril de 
2022, que alterou o valor do padrão de vencimentos do cargo efetivo de Odontólogo; 
 

Considerando a decisão da Comissão Executora do Concurso Público de 
Provas e Títulos nº 01/2022, pela anulação da prova objetiva de conhecimentos 
aplicada para o cargo de Fiscal Municipal; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º Ficam reabertas as inscrições do Concurso Público de Provas e 

Títulos nº 01/2022, especificamente, para o cargo de Odontólogo, por meio 
eletrônico (internet), a partir das 10 horas do dia 10 de maio de 2022 até às 12 
horas do dia 24 de maio de 2022, por meio do requerimento disponível na página 
do certame na web, em http://sigma.concursos.srv.br, na opção correspondente ao 
Concurso Público do Município de Severiano de Almeida/RS e o cumprimento dos 
procedimentos constantes no Edital de Abertura. 

 

Art. 2º Permanecem ativas as inscrições homologadas na primeira etapa 
do certame para o cargo de Odontólogo, sendo que as pré-inscrições não pagas, 
podem ser quitadas por meio da segunda via do documento bancário disponível na 
página do certame durante o período das inscrições. 
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Art. 3º O Município de Severiano de Almeida e a SIGMA Assessoria e 

Consultoria, em nenhuma hipótese, processarão qualquer registro de pagamento 
com data posterior ao dia 24/05/2022, sendo que as solicitações de inscrições 
realizadas com pagamento após esta data serão indeferidas. 
 

Art. 4º As provas para os cargos de Odontólogo e Fiscal Municipal serão 
aplicadas nas datas prováveis de 04 e/ou 05 de junho de 2022, com data, local e 
horário a confirmar na publicação do Edital de homologação das inscrições e 
convocação para as provas. 
 

Art. 5º Fica estabelecido o quadro de cargo desta etapa suplementar do 
Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2022: 
 

 ITEM CARGO VAGA 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

PADRÃO DE 
VENCIMENTO 
INICIAL (R$) 

HABILITAÇÃO 
TIPOS DE 
PROVAS 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

16 ODONTÓLOGO 01 20h 5.342,41 
Ensino superior em Odontologia e 
registro no CRO 

Objetiva 150,00 

 
Art. 6º Fica estabelecido o cronograma desta etapa suplementar do 

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2022: 
 

 

ITEM FASES / ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO DATAS / PRAZOS 

1 Reabertura das inscrições (via site até 12h00min do último dia) 10/05/2022 a 24/05/2022 

2 
Último dia para efetuar o pagamento do boleto (o pagamento 
deve ser processado pelo sistema bancário até essa data) 

24/05/2022 

3 Publicação do relatório geral de deferimento das inscrições 27/05/2022 

4 Prazo para recursos relativos às inscrições indeferidas 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

28 a 31/05/2022 

5 Publicação do relatório geral de homologação das inscrições 02/06/2022 

6 Datas prováveis das provas 04 e/ou 05/06/2022 

7 Publicação do gabarito preliminar  

8 
Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

05/06/2022 

9 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do relatório geral da 
classificação preliminar 

06 a 08/06/2022 

10 
Prazo para recursos relativos à classificação preliminar: 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

A definir 

11 Publicação da homologação do resultado final A definir 

 
 

Registre-se, Publique-se. 
 
 

Severiano de Almeida/RS, em 09 de maio de 2022. 
 
 
 
 

MILTO VENDRUSCOLO 
Prefeito Municipal 


