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EDITAL Nº 76/2022 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 056/2021. 

 
 

Daniel Pereira de Almeida, Prefeito Municipal de Butiá – RS, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que em cumprimento ao disposto no item 11 do Edital nº 
056/2021, do Processo Seletivo Simplificado e da Lei Municipal 3.700/2022, para preenchimento de 
vagas neste  Município, CHAMO os seguintes candidatos aprovados para assumirem as vagas, data 
de início na rede municipal de ensino 24 de outubro de 2022, conforme a ordem de classificação: 

 
Psicólogo 

03. Renan Lima Martins de Castro 
04. Matheus Kereski Gonçalves 
 

            Os candidatos chamados terão o prazo de 02 (dois) dias para se apresentar no Setor 
de Recursos Humanos nesta Prefeitura, sito à Rua do Comércio, 590, no horário compreendido entre 
às 08 horas e 12 horas munidos de documentos exigidos no Edital e de exames de aptidão física e 
mental (este exame deve ser providenciado pelo candidato, sendo aceito exame de qualquer médico 
com habilitação para fornecer este tipo de atestado), além de outras comprovações que possam ser 
exigidas pela administração pública municipal para formalizar o ATO DE CONTRATAÇÃO. 

Obs.: O candidato deverá ligar para o telefone 51 3652-9400 no ramal do Núcleo de 
Pessoal e agendar sua entrega de documentos 

O candidato que irá assumir a vaga de Psicólogo permanecerá  pelo período de 180 
dias (06 meses), que será o tempo de Licença da candidata atual. 

 
O candidato que deixar de providenciar a documentação e os exames de aptidão 

física e mental, bem como não formalizarem o ato, observado o prazo estipulado, serão 
desclassificados e excluídos do Processo Seletivo Simplificado, para todos os fins. 

 

Butiá, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

              DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                         Prefeito Municipal 
 

 


