
 

 
 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº027/2022 

 

                                                                               Retifica Edital de Abertura de  

                                                                               processo seletivo n°023/2022 

 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de Ipê, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA Edital de 
Abertura de Processo Seletivo n°023/2022. 

 

Onde se lê: 

“8.4 Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a 
presença das vinte e cinco questões, passando-se ao preenchimento do 
nome completo, exclusivamente no canhoto destacável, o qual será 
imediatamente recolhido pela Comissão ou pelos fiscais e lacrado em 
envelope específico.” 

 

“8.5 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos 
mediante a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-
se apenas uma alternativa em cada questão.” 

 

“9.2 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 
respostas assinaladas pelos candidatos no caderno de provas, 
registrando-se as pontuações individuais por questão e o total da nota 
atribuída à prova.” 

 

 

Leia - se: 

“8.4 Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a 
presença das vinte e cinco questões, passando-se ao preenchimento do 
nome completo e assinatura, exclusivamente no canhoto destacável e 
no cartão – resposta. 

         8.4.1 o canhoto destacável será imediatamente recolhido pela 
Comissão ou pelos fiscais e lacrado em envelope específico. 



 

 
 

         8.4.2 o cartão - resposta será recolhido pela Comissão ou pelos 
fiscais quando o candidato terminar a prova e lacrado em envelope 
específico.” 

 

“8.5 Os cartões-respostas deverão ser preenchidos pelos candidatos 
mediante a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-
se apenas uma alternativa em cada questão.” 

 

“9.2 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 
respostas assinaladas pelos candidatos no cartão-resposta, registrando-
se as pontuações individuais por questão e o total da nota atribuída à 
prova.” 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 
023/2022, de 05 de setembro de 2022, as quais são ratificadas. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê, em 16 de setembro de 2022. 

 

 

 

CASSIANO DE ZORZI CAON 

Prefeito Municipal 

 

 


