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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 011/2020 

 

EDITAL N° 03 – ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA 

Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 011/2020 para contratação 

emergencial de 03 (três) Condutores para a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, 

através da Secretaria da Administração e Planejamento, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica 

Municipal e pelas normas estabelecidas no Decreto n° 12/2020, de 18 de 

fevereiro 2020,  e Decreto 34/2020 de 03 de abril de 2020, que regem o Processo 

Seletivo Simplificado, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que 

segue: 

ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA, aos candidatos 

inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 011/2020 aberto pelo Edital n° 

001/2020, para dizer: 

1. Na página 2, onde se lê: 

3.1 As inscrições deverão ser enviadas em UM ÚNICO arquivo em 

formato PDF, por e-mail, para a Comissão designada ou Servidor Designado, 

junto a Secretaria de Administração de Dona Francisca/RS, identificadas como 

“INSCRIÇÃO PSS 011/2020”, ao endereço eletrônico: 

administracao@donafrancisca.rs.gov.br no período de 20/07/2020 até as 

23h59min do dia 27/07/2020. 

LEIA-SE: 

3.1 As inscrições deverão ser enviadas em UM ÚNICO arquivo em 

formato PDF, por e-mail, para a Comissão designada ou Servidor Designado, 

junto a Secretaria de Administração de Dona Francisca/RS, identificadas como 

“INSCRIÇÃO PSS 011/2020”, ao endereço eletrônico: 

administracao@donafrancisca.rs.gov.br no período de 27/08/2020 até as 

23h59min do dia 03/09/2020. 

2. Na página 5, onde se lê: 

7.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 03 de agosto de 2020 

com início às 09 horas e término às 11 horas e 30 minutos, em local a ser 

divulgado em meio eletrônico, juntamente quando da publicação do resultado de 

homologação final das inscrições através do site oficial da prefeitura municipal 

www.donafrancisca.rs.gov.br. 
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LEIA-SE: 

7.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 11 de setembro de 

2020 com início às 09 horas e término às 11 horas e 30 minutos, em local a 

ser divulgado em meio eletrônico, juntamente quando da publicação do resultado 

de homologação final das inscrições através do site oficial da prefeitura municipal 

www.donafrancisca.rs.gov.br. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, aos vinte 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 

 

 

EDALEO DALLA NORA 
Prefeito Municipal de Dona Francisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 
Em 20 de agosto de 2020. 
 
Laura Hermes 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento  
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