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EDITAL Nº 14/2021 – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 
 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA SERRA/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2019, regido pelo Edital n° 
01/2020, de 14 de fevereiro de 2020, torna público o presente Edital para comunicar o que segue: 
 
1. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 
1.1. Convocam-se os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital para realizar a Prova de Títulos.  
 
1.2. Os candidatos deverão seguir rigorosamente as regras do item 8.3 e subitens do Edital nº 01/2020, de 
14 de fevereiro de 2021, e realizar o envio dos títulos na modalidade eletrônica.  
 
1.2.1. É obrigatório o envio dos títulos exclusivamente na MODALIDADE ELETRÔNICA.  
 
1.3. ENVIO ELETRÔNICO DE TÍTULOS: Para a avaliação dos títulos, os candidatos deverão realizar as 
etapas descritas abaixo:  
 
a) PERÍODO DE ENVIO: 1° a 04 de novembro de 2021.  
 
b) O candidato deverá acessar a Área do Candidato do site da Legalle Concursos: 

www.legalleconcursos.com.br, onde estará disponível o link de Prova de Títulos bem como o Formulário 
Eletrônico de Títulos, devendo o candidato preencher as informações solicitadas e fazer o envio 
eletrônico do arquivo digital dos documentos escaneados para avaliação.  

 
c) Os documentos deverão ser digitalizados em scanner, colorido, possuir o tamanho máximo de 5 

Megabytes e o formato PDF. Obrigatoriamente, devem ser digitalizadas cópias autenticadas dos 
títulos.  

 
d) No Formulário Eletrônico de Títulos, será disponibilizado o número de linhas que corresponde à 

quantidade máxima de títulos no item. O candidato não poderá encaminhar mais de um título na mesma 
linha.  

 
e) O candidato deverá enviar um único arquivo, por título, contendo todas as páginas do título (frente e 

verso, se for o caso) a ser avaliado. Ao final do envio dos títulos, o candidato poderá gerar o “Formulário 
de Apresentação de Títulos” para guardar consigo, pois poderá ser exigido, na posse, as vias originais 
dos títulos entregues na Prova de Títulos. 

 
f) Após cadastrar os títulos, o candidato deverá confirmar e finalizar a Prova de Títulos clicando em 

“Encerrar Prova de Títulos”. Após finalizar a Prova de Títulos, não será possível fazer o envio de novos 
títulos, mesmo dentro do período de envio. 

 
2. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
2.1. Retifica-se o item 3.1 do Edital n° 01/2020, de 14 de fevereiro de 2020, para alterar o Cronograma, 
passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou. 
 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

Aplicação da Prova de Títulos (período de envio de títulos) 1° a 04/11/2021 

 
2.2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2020, de 14 de fevereiro de 2020, as 
quais são ratificadas. 
 

União da Serra/RS, 29 de outubro de 2021. 
 
 
 

 Cezer Gastaldo, 
Prefeito Municipal de União da Serra/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA SERRA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Avenida Monsenhor Paulo Chiaramont, nº 400, União da Serra/RS, CEP 99.215-000 
Telefone: (54) 3476-1144 – Site: www.uniaodaserra.rs.gov.br  

Página 64 de 2 
 

 

Anexo Único – Candidatos Convocados para Prova de Títulos 
 
 

Professor de Educação Infantil 
 

Inscrição Candidato(a) 

1506027 Fabiane Foresti Breda 

1523847 Liandra Taufe 

1494148 Vanessa Formagini 

 
  
 


