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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022  

ADITIVO Nº 005/2022 

 

 

A Administração Municipal de Cristal-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na R. Sete de 

Setembro, 189 - Centro, Cristal - RS, 96195-000, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito, 

MARCELO LUIS KROLOW, no uso de suas atribuições legais, torna público o 5º aditivo ao edital 

001/2022, conforme segue:  

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica na 

ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1º – Ficam reabertas as inscrições e a Prova de Títulos e fica retificado o Cronograma do Edital 

001/2022, conforme segue:  

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 

15 de agosto a 09 de setembro de 2022 

e 

13 de setembro a 19 de setembro de 2022 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 15 a 16 de agosto de 2022 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

29 de agosto de 2022 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 

30 e 31 de agosto de 2022 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa 

de inscrição 

08 de setembro de 2022 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de 

laudo médico para comprovação de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

15 de agosto a 09 de setembro de 2022 

e 

13 de setembro a 19 de setembro de 2022 

 

 

Data da Prova de Títulos 

15 de agosto a 09 de setembro de 2022 

e 

13 de setembro a 19 de setembro de 2022 

 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, 

da condição de candidato com deficiência e/ou do 

atendimento diferenciado 

23 de setembro de 2022 

 

http://www.consulpam.com.br/
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Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

inscrição regular, da condição de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

26 a 28 de setembro de 2022 

 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência, 

correções de dados e informações do candidato 

27 de setembro de 2022  

Divulgação do Horário da prova e local 07 de outubro de 2022   

Data da Prova Objetiva 23 de outubro de 2022 

Gabarito preliminar da prova objetiva 24 de outubro de 2022 

Recurso contra o gabarito preliminar 25 a 27 de outubro de 2022 

Gabarito pós-recursos 14 de novembro de 2022 

Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de Títulos 17 de novembro de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva e 

Prova de Títulos. 
18 a 20 de novembro de 2022 

Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de 

Títulos 
24 de novembro de 2022 

Prova Prática A ser divulgado 

Resultado Final A ser divulgado 

Homologação  A ser divulgado 

 

 

Art. 2º – Fica retificada a letra n) do Item 2 do CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES, conforme segue: 

 

2.   n) O cargo de Agente Combate às Endemias será submetido ao curso de formação inicial com carga 

horária mínima de quarenta horas, que será realizado pela Administração Municipal após a 

homologação. 

 

 

Art. 3° - Fica retificado o ANEXO I – RELAÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO, 

NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE, conforme segue: 

 

 

COD CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
VAGAS 

VENCIMENTO 

BÁSICO 

REQUISITOS 

(HABILITAÇÃO/FORMAÇÃO) 

017 Técnico de Informática 35h 01+CR R$ 1.797,50 

Ser maior de 18 anos + Ensino 

Médio Completo + Habilitação legal 

para o exercício da profissão, Curso 

específico de Ensino Médio de 

Técnico em Informática + Registro 

no Órgão competente. 

 

 

Art. 4º - Fica retificado o ANEXO IX – DAS ESPECIFICAÇÕES DAS LEIS MUNICIPAIS N° 

1.585/2022 E N° 1.476/2019, conforme segue: 
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6. Nos termos da Lei Municipal N° 1.476/2019, o cargo de Técnico em Enfermagem está Sujeito 

a trabalho em regime de plantões, inclusive em feriados e finais de semana. 

 

 

Art. 5º - Fica retificado o ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 

001/2022, conforme segue:  

 

1.1 PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. 

Frase e oração. Língua padrão: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes de palavras, 

concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal, sintaxe de colocação.  

1.1.2 MATEMÁTICA: Raciocínio lógico matemático. Operações Fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  

1.1.3 DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL: A Administração Pública: princípios 

da Administração Pública. Poderes administrativos. Atos administrativos. Serviços públicos. 

Servidores públicos: regime especial, regime trabalhista, expediente funcional e organizacional. 

Cargo, emprego e função pública. Órgãos públicos. Improbidade administrativa. Processo 

administrativo. 

 

 

Art. 6º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 001/2022. 

 

 

Cristal/RS, 12 de setembro de 2022. 

  

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 


