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EDITAL Nº 13/2021 – RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DE ABERTURA E INSCRIÇÕES E N° 12/2021 
 

O MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 
01/2020, de 14 de abril de 2020, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
1.1. Retifica-se no item 8.1 os subitens 8.1.25 e 8.1.31 do Edital n° 01/2020, de 14 de abril de 2020, para 
alterar suas redações, passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como 
constou. 
 

8.1.25. Será permitido aos candidatos deixarem a sala de aplicação de provas somente após 01 
(uma) hora do seu início, sendo proibido permanecer nas dependências do prédio. 
 

8.1.31. O candidato poderá se retirar do recinto da prova somente após 01 (uma) hora de seu 
início, podendo levar consigo o Caderno de Provas. 
 

 

1.2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2020, de 14 de abril de 2020, as quais 
são ratificadas. 
 
2. RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 12/2021 
2.1. Retifica-se o item 3.3 do Edital n° 14/2021, de 14 de setembro de 2021, para alterar sua redação, 
passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou. 
 

3.3. O candidato poderá se retirar do recinto da prova somente após 01 (uma) hora de seu início, 

podendo levar consigo o Caderno de Provas. 

 
2.2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 14/2021, de 14 de setembro de 2020, as 
quais são ratificadas. 
 

 
Dona Francisca/RS, 15 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

Olavo José Cassol, 
Prefeito Municipal de Dona Francisca/RS. 

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


