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O Município de São José do Hortêncio/RS, por meio de seu representante legal, torna público o presente edital para divulgar o que segue:  
 

1. Tendo sido identificada divergência nos dados publicados, com fulcro na Lei nº 1.857/2022, fica retificado o Anexo V do Edital de Abertura 
das Inscrições, especificamente quanto às áreas de abrangência para o Agente Comunitário de Saúde, de forma que o respectivo anexo passa a 
constar conforme segue: 

ABRANGÊNCIA DE CADA ÁREA (*) 

MICRO ÁREA ÁREA  

Área Arroio Bonito 

01 
Inicia-se na VRS-874 após a Estrada que interliga a VRS-874 ao Ginásio Municipal (domicílios de Astor Armindo Nawrotzky e Normélio José 
Schneider), toda área de Arroio Bonito até divisa com São Sebastião do Caí, Estrada da Vigia, estrada Arroio Bonito Campestre terminando no 
Arroio (atualmente domicílios de Maristela Rosa de Oliveira Wiedthauger e Iara da Cruz). 

Área Campestre 

02 
Inicia-se no Arroio na Estrada Arroio Bonito Campestre (domicílio Gorete Beatriz Dill Fritsch), Vila Dill, Estrada da Integração, Loteamento Koch, 
toda área do Campestre, Estrada Capela Exaltação até atual domicílio de Pedro Darcy Koch e até a Associação Comunitária Campestre.  

03 
Inicia-se na Associação Comunitária Campestre seguindo pela Estrada Capela Exaltação em direção à divisa com Lindolfo Collor e em direção à 
Avenida Mathias Steffens sendo o termino da área no domicílio de Paulo José Zimmer. 

Área Central 

04 
Seguindo pela Avenida Mathias Steffens sentido Sul-Norte, inicia-se no final da Avenida Mathias Steffens em ambos os lados, seguindo pelo lado 
Leste até a Rua 49 - todo o lado direito desta; pelo lado Oeste até Rua 50 – todo o lado esquerdo desta, Rua 58 – VRS 874 e Estrada que interliga a 
VRS-874 ao Ginásio Municipal – ambos os lados desta. 

05 
Seguindo pela Avenida Mathias Steffens sentido Sul-Norte, inicia-se pelo lado Leste na Rua 49 - todo lado esquerdo desta, até a Rua 40 - todo lado 
direito desta (atual domicílio de Jayne Luísa Engeroff), e pelo lado Oeste inicia na Rua 50 – todo o lado direito desta, todo Passo Fundo, 
Loteamentos São Sebastião, Imperial, Spaniol, Petry 1 e Petry 2, até rua 41 - todo o lado esquerdo desta (atual domicílio de Julio Jacó Heinz). 

06 
Seguindo pela Avenida Mathias Steffens sentido Sul-Norte, inicia-se pelo lado Leste na Rua 40 - todo lado esquerdo desta (atuais domicílios de 
Eugênio Mario Petry e Helena Isoldi Wurzius) até a Rua 24 (atual Loja Atitude e Estilo); pelo lado Oeste inicia na Rua 41 – todo o lado direito desta 
(Sociedade São Jacob) até a Rua 25 - ambos os lados desta, incluindo as Avenidas/Ruas A, C, E, G, I e L que possuem ligação direta com a Rua 25. 

07 
Seguindo pela Avenida Mathias Steffens sentido Sul-Norte, inicia-se pelo lado Leste na Rua 24 - ambos os lados desta, seguindo em direção à 
Capela do Rosário até o ponto onde era localizado o antigo Lixão e seguindo pela Avenida Mathias Steffens até Rua 16 - ambos os lados desta; 
pelo lado Oeste inicia a partir da Rua 25 (Loja Solar) até a Rua 15 - ambos os lados desta. 

08 
Seguindo pela Avenida Mathias Steffens sentido Sul-Norte, inicia pelo lado Leste a partir da Rua 16 (domicílios com frente para Rua 16 não estão 
incluídos), todo Loteamento Roth, Avenidas/Ruas B, D, F, H, J, M e O, e termina na divisa com Linha Nova; pelo lado Oeste inicia a partir da Rua 15 
(domicílios com frente para Rua 15 não estão incluídos) e termina na divisa com Linha Nova. 

Área Capela do Rosário 

09 
Abrange toda extensão de Capela do Rosário, pela Estrada Antiga (Rua 24) termina no ponto onde era localizado o antigo Lixão, e pela Estrada 
Capela do Rosário termina no morro nas mediações da propriedade de Ademir Berwian.  

REFERÊNCIA 

* 
Ainda que a inscrição seja por micro área, para a comprovação da residência do candidato será considerada a abrangência total de cada área, de forma que os 
candidatos não ficam limitados a se inscreverem na micro área em que residem, podendo se inscrever em qualquer uma das micro áreas abrangidas pela respectiva 
área em que residem, desde que sua área contenha mais de uma micro área. 

 

2. O Processo Seletivo Público 02/2022 passa a constar com a disposição ora apresentada, restando, desde logo, todos os candidatos cientes e 
compromissados com os termos estabelecidos, sob pena de exclusão do certame. Os candidatos prejudicados por esta retificação deverão 
solicitar o cancelamento da inscrição e a devolução do valor da taxa, nos termos do item 3 deste edital.  
  
3. Da solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa:  Os candidatos que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de 
inscrição e não tiverem interesse ou não puderem continuar participando do certame em virtude das alterações ora realizadas DEVERÃO 
acessar a área do candidato, no site  www.objetivas.com.br, clicar na opção “mais informações" e, na situação da inscrição, clicar em 
"devolução da taxa de inscrição", preenchendo ali todas as informações necessárias (banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência com 
dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do titular da conta, etc.), a partir da publicação deste edital e até às 12h (meio-dia) do dia 
03/11/2022, especificamente.  
 
3.1. Após o término do período determinado no item 3, a Objetiva Concursos encaminhará a lista de solicitações para o ente público, para que 
este, que é quem detém os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do valor referente à taxa.  
 
3.2. O valor referente à taxa de inscrição será depositado pelo ente público dentro de prazo razoável, diretamente na conta bancária informada 
pelo candidato quando da solicitação, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações ao solicitar o 
cancelamento e a devolução, sob pena de não receber o valor. Se certificar de que preencheu corretamente os dados e/ou campos antes de 
enviar a solicitação é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
3.3. O Município de São José do Hortêncio/RS e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por erros de preenchimento de dados 
ou campos, por solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, tampouco, quando for utilizada conta de terceiros, 
pela entrega do valor ao candidato, o que é de total responsabilidade do terceiro. 
 

https://www.objetivas.com.br/home
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3.4. Cumpre salientar que, encerrado o período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa, a inscrição cujo candidato tiver solicitado 
cancelamento, especificamente, restará eliminada do certame, de forma que o candidato não poderá prosseguir no certame.  
 
3.5. A ausência de solicitação de cancelamento e devolução da taxa por parte do candidato, ou o pagamento da taxa, após esta publicação, 
implica aceitação tácita da alteração realizada, descabendo alegação de desconhecimento e/ou discordância do regramento em tela. 
 
4. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

 São José do Hortêncio/RS, 20 de outubro de 2022. 

  

  

  

 
 

Ester Elisa Dill Koch, 
Prefeita Municipal. 

  

Registre-se e publique-se.  

 
 
 
 
 
 


