
Inscrições devem 
abrir em novembro
Previsão é de que 
participação seja 
histórica, com 16 mil 
candidatos. Provas 
serão realizadas 
em dois dias

Ao todo, serão 285 vagas para 101 cargos

CONCURSO EM SANTA CRUZ

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

A empresa cearense 
Consulpam deve en-
tregar até o final da 

próxima semana a minuta do 
edital do Concurso Público de 
Santa Cruz do Sul. Esse é um 
dos últimos passos antes da 
abertura das inscrições. Até 
lá, a Prefeitura ainda vai re-
visar o documento para pos-
terior publicação do edital.

Conforme o secretário de 
Administração e Transpa-
rência, Vanir Ramos de Aze-
vedo, o processo é complexo 
e exige muito cuidado em 
função da grande quantidade 
de vagas e demandas de cada 
cargo. O objetivo é concluir 
e lançar o edital até o fim de 
outubro e abrir o período 
de inscrições em novembro. 
“No mês que vem deveremos 
abrir as inscrições. A ideia é 

ARQUIVO PORTAL ARAUTO

PL Nº 124/2019, que cria dois cargos de Médico 
Psiquiatra e extingue um cargo de Cirurgião Den-
tista e um cargo de Terapeuta Ocupacional.

PL Nº 128/2019, que visa possibilitar que empre-
sas façam doações ao Fundo Municipal da Crian-
ça e do Adolescente, à tributação tem previsão 
de destinação de parte do Imposto de Renda ao 
fundo municipal, que como justifica o Executivo, 
favorece a ampliação das doações e a mobilização 
da comunidade para esta modalidade, motivando 
o contribuinte a indicar a permanência de parte 
do tributo em seu município e buscando associar 
a marca da sua empresa a uma ação específica, 
como, por exemplo, reformas e melhorias em edifi-
cação a ser destinada ao abrigamento de crianças 
e adolescentes necessitados

PL Nº 134/2019, PL Nº 135/2019, PL Nº 
136/2019, autorizam o Poder Executivo a doar 
equipamentos para a Associação dos Produtores 
Rurais de Alto Ferraz, Associação Comunitária 
dos Moradores de Alto Dona Josefa e a Associa-
ção Comunitária Sete de Junho, respectivamente. 
O projeto visa o aumento da produtividade bem 
como a diversificação de produtos da agricultura 
familiar, resultando na melhoria de renda das fa-
mílias e na oferta de produtos da agricultura fa-
miliar. Os equipamentos foram adquiridos através 
de recursos oriundos do Governo Federal e com 
contrapartida do Município.

PL Nº 137/2019 autoriza a contratação de Au-
xiliares de Educação em caráter temporário.

PL Nº 138/2019, que trata sobre a dispensa do 
pagamento de Impostos e taxas as construções 
subsidiadas pelo Programa Nacional de Fortaleci-
mento Familiar - PRONAF.

PL Nº 139/2019 destina recursos para o paga-
mento do transporte da Invernada Adulta do CTG 
Candeeiro da Amizade para a etapa Inter-regional 
do ENART que ocorreu em Santo Ângelo, RS. 

Indicações
Eduardo Wanilson Martins Viana (PTB) indica a 

criação de um refúgio na ERS-409, nas proximida-
des ao acesso à Empresa Primavera.

Horst Frederico Schuch (Progressistas) indica a 
construção de uma cobertura no Posto de Saúde 
de Linha Andréas para que os pacientes possam se 
abrigar em dias de chuva e sol, enquanto aguardam 
por atendimento.

José Abrelino da Silva (PSB) indica a instalação 
de banheiros públicos na Praça Tia Elídia.

Ludwig Conrad (PSB) indica a repintura das 
faixas de pedestres: rua Alvarenga, cruzamento 
com a rua Tiradentes; rua Carlos Wild, com a rua 
Segefredo Werner; rua Tiradentes, cruzamento 
com a rua Otto Wild, nas proximidades da Mecâ-
nica Pró Motos; rua Tiradentes, cruzamento com 
a rua Leonardo Eichwald em frente à loja Dona 
Mora, além da repintura do quebra-molas do bair-
ro Imigrante, bem como a cedência do prédio da 
extinta Escola Municipal São Jacó, de Alto Ferraz, 
para utilização pela Associação dos Produtores 
Rurais de Alto Ferraz. 

Dalvo Pedro Wink (MDB) e Eduardo Wanilson 
Martins Viana (PTB), com o apoio dos demais 
vereadores, farão a entrega de uma Moção Con-
gratulatória ao Grupo Amigas do Bem, que há dois 
anos realiza de forma voluntária o trabalho de res-
gate de pacientes dependentes de medicamentos 
antidepressivos e de ansiedade.
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Em Vera Cruz, concurso é no fim deste mês
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que o período seja estendido 
por 20 dias, já que deveremos 
ter um número histórico 
de inscrições”, comenta. A 
estimativa é de que mais de 
16 mil pessoas se inscrevam 
para o certame. 

Ainda conforme Azevedo, 
as provas devem ser realiza-
das entre o final de dezembro 
e a primeira semana de feve-
reiro, em dois dias. “Devemos 
optar por algumas provas no 
sábado e outras no domingo. 
Em princípio nível funda-
mental no sábado e os demais 
no domingo. Mas é algo que 
estamos avaliando”, disse. Ao 
todo, serão 285 vagas para 101 
cargos de nível fundamental 

completo e incompleto, mé-
dio, técnico e superior. Os sa-
lários variam entre R$ 1.220,85 
e R$ 13.032,52.

O CONCURSO
Pela primeira vez nos con-

cursos públicos da Prefeitura 
de Santa Cruz, em virtude da 
lei nº 8181, passa a valer a lei 
das cotas raciais, sancionada 
pelo prefeito Telmo Kirst em 
abril deste ano, sendo 20% das 
vagas reservadas para pessoas 
negras. Outros 10% serão 
preenchidos por pessoas com 
deficiência. Também para o 
cargo de guarda municipal 
está previsto um percentual 
de 20% para pessoas do sexo 
feminino. 

A Legalle Concursos libe-
rou ontem a consulta ao local 
de prova do concurso público 
do Município de Vera Cruz e 
da Câmara de Vereadores. O 
candidato deverá consultar 
o local e o número da sala, 
pela área do candidato no 
site legalleconcursos.com.br 
e imprimir o cartão de confir-
mação de inscrição. A prova 
teórico-objetiva será no dia 27 
de outubro. No turno da ma-
nhã serão aplicadas as provas 
para os cargos de nível médio 
e técnico. Os portões abrem 
às 8 horas e serão fechados 
às 8h45min. O certame inicia 
às 9 horas. No turno da tarde 
serão aplicadas as provas para 
os cargos de nível fundamen-
tal incompleto, nível funda-
mental completo e de nível 

superior. Os portões abrem 
às 13h30min e fecham às 
14h15min. As provas iniciam 
às 14h30min. Os candidatos 
terão três horas para a reso-
lução das questões e preen-
chimento do cartão-resposta. 
Os candidatos devem com-

parecer ao local designado, 
com antecedência mínima de 
uma hora, munidos obriga-
toriamente de documento de 
identidade e caneta esferográ-
fica de tinta azul ou preta com 
ponta grossa e de material 
transparente.


