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EDITAL  Nº 01/2018 

Em 08 de janeiro de 2018. 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 02/2017. 

 

  Daniel Pereira de Almeida, Prefeito Municipal de Butiá – RS, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que, em cumprimento ao disposto no item 11.2 do Edital nº 

02/2017, do Processo Seletivo Simplificado, para preenchimento de vagas neste Município, 

CHAMO o seguinte candidato aprovado para assumir a vaga, conforme a ordem de classificação: 

 

 

Contador 

 

  Eloí Ferreira de Freitas Espinoza -  1º lugar   

 

 

  O candidato chamado terá 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 14 horas munidos de documentos exigidos no Edital, para formalizar o ATO DE 

CONTRATAÇÃO.  

   

   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,  08 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

             DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 

                        Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 

EDITAL Nº 02/2018 
Em 20 de fevereiro de 2018. 

 
 

Daniel Pereira de Almeida, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 2389/2009 e Decreto n° 0114/2009, determina a 
ABERTURA de inscrições para a Concessão de Auxilio Financeiro para os servidores municipais para 
Nível Superior ou Técnico Profissional, no período de 20 de fevereiro de 2018 a 12 de março de 2018, 
no horário das 08h às 12h, no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 
Os Servidores interessados deverão requerer a concessão do benefício, 

apresentando, através de pedido administrativo, a seguinte documentação, para analise da comissão e de 
acordo com os convênios com as intuições de ensino:  

- comprovante de matricula 
- matriz curricular 
- comprovante de renda 
- comprovação de custo da mensalidade 
 
A concessão do benefício fica restrito a servidores efetivos da ativa, para os 

cursos que possuam correlação com o cargo para o qual o servidor prestou concurso, ficando sob a 
responsabilidade da Comissão formada por representantes do Núcleo de Recursos Humanos, Secretaria 
Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão e Procuradoria do Município, a análise dos requerimentos 
de auxílio, nos termos dos Artigos 4º e 5° do Decreto n° 114/2009, que regulamenta a Lei Municipal n° 
2389/2009. 

 

O valor a ser disponibilizado para custeio do auxílio, será o disponível no 
Orçamento do Município, devendo ser rateado durante o semestre, entre os requerentes contemplados 
com o auxílio, dividindo-se o valor total pelo número de beneficiados, devendo ser respeitado o limite de 
50% do valor total da despesa com o curso. 

 

 
Dos Resultados: 

 
- Após o encerramento das inscrições, a Comissão procederá a seleção dos candidatos inscritos, 

publicando, através de Edital, a relação dos contemplados. 
- A homologação do auxílio será efetivada através de Edital, somente após a apresentação do 

comprovante de matrícula; 
- Após a publicação dos resultados, os contemplados deverão comparecer a Secretaria Municipal de 

Administração, para firmar Termo de Compromisso, junto à Prefeitura Municipal de Butiá, que 
permanecerá como funcionário do Município pelo mesmo período de duração do curso em que 
recebeu auxílio financeiro. 

 
 

                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                              Em, 20 de fevereiro de 2018.  
       
 

 
            DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                          Prefeito Municipal  
   
   
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 20 de fevereiro de 2018.  
 

 
  
  MORGANA DE OLIVEIRA FERREIRA 
Secretária Municipal de Administração 
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EDITAL Nº 03/2018 
Em 18 de abril de 2018 

 
 

    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 2.617/2011, determina a ABERTURA de inscrições para o Programa de Incentivo à 
Especialização do Magistério Público Municipal. As inscrições estarão abertas de 20 de abril de 2018 a 
19 de maio de 2018, no horário das 08h às 12h, no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 

    Os Servidores interessados deverão requerer a concessão do benefício, 
apresentando, através de pedido administrativo, a seguinte documentação, para analise da comissão e de 
acordo com os convênios com as Intuições de Ensino:  

 

    - requerimento 
    - comprovante de matricula 
    - comprovante de renda 
    - Xerox do RG e CPF 
                         - comprovação de custo da mensalidade 
    - Se Pós Graduação deverá constar cópia do Diploma. 

 

    A seleção far-se-á por uma Comissão formada por representantes do Conselho 
Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB e SMED, conforme Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011.  
    As áreas prioritárias, neste 1º semestre, serão definidas mediante análise do 
quadro de professores das escolas, de forma interligada, levando em consideração a clientela a ser 
atendida, tendo o parecer da Comissão prevista no Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011, como 
orientador na definição das prioridades. 

 
    Para participar do Programa, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, 
conforme Art. 4º da Lei Municipal nº 2.617/2011: 

 

 a - ser professor efetivo do quadro do magistério municipal; 
 b - atuar na área educacional de acordo com as prioridades estabelecidas pela SMED; 
 c - cursar licenciatura na área educacional; 
 d - proceder matrícula em instituições conveniadas com a municipalidade. 

 
    Dos Resultados: 

 

- Após o encerramento das inscrições, a Comissão procederá a seleção dos candidatos inscritos, 
publicando, através de Edital, a relação dos contemplados. 
- A homologação do auxílio será efetivada através de Edital, somente após a apresentação do 
comprovante de matrícula; 
- Após a publicação dos resultados, os contemplados deverão comparecer a SMED, para firmar contrato 
junto à Prefeitura Municipal de Butiá.      

 
                                                                                 
                             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                                           Em, 18 de abril de 2018.  
       
 

 
                      DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                      Prefeito Municipal  
   
   
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 18 de abril  de 2018.  
 

 
  
  MORGANA DE OLIVEIRA FERREIRA 
Secretária Municipal de Administração 
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EDITAL Nº 04/2018 
 
 
 

     A Prefeitura Municipal de Butiá/RS, no uso das atribuições 

que lhe confere o Art. 9º, Parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, convida a 

população do município de Butiá/RS, a participar da Reunião de Audiência Pública 

de Prestação de Contas, relativa  ao primeiro quadrimestre de 2018, a realizar-se no 

dia 30 de maio de 2018, às 14:00 horas, no Plenário  da Câmara Municipal de 

Vereadores. 

 
 
 
 
            
                                    Butiá, 23 de maio de 2018.  
       
 
 
 
                  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                               Prefeito Municipal  
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EDITAL Nº 05/2018 
Em 10 de julho de 2018. 

 
 
    Daniel Pereira de Almeida, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2389/2009 e Decreto n° 0114/2009, determina a ABERTURA de 
inscrições para a Concessão de Auxilio Financeiro para os servidores municipais para Nível Superior ou 
Técnico Profissional, no período de 10 de julho de 2018 a 30 de julho de 2018, no horário das 08h às 12h, no 
Setor de Protocolo da Prefeitura. 
 
    Os Servidores interessados deverão requerer a concessão do benefício, apresentando, 
através de pedido administrativo, a seguinte documentação, para analise da comissão e de acordo com os 
convênios com as intuições de ensino:  
- comprovante de matricula 
- matriz curricular 
- comprovante de renda 
- comprovação de custo da mensalidade 
 
    A concessão do benefício fica restrito a servidores efetivos da ativa, para os cursos que 
possuam correlação com o cargo para o qual o servidor prestou concurso, ficando sob a responsabilidade da 
Comissão formada por representantes do Núcleo de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Fazenda, 
Planejamento e Gestão e Procuradoria do Município, a análise dos requerimentos de auxílio, nos termos dos 
Artigos 4º e 5° do Decreto n° 114/2009, que regulamenta a Lei Municipal n° 2389/2009. 
 
    O valor a ser disponibilizado para custeio do auxílio, será o disponível no Orçamento do 
Município, devendo ser rateado durante o semestre, entre os requerentes contemplados com o auxílio, 
dividindo-se o valor total pelo número de beneficiados, devendo ser respeitado o limite de 50% do valor total da 
despesa com o curso. 
 
 
Dos Resultados: 
 
- Após o encerramento das inscrições, a Comissão procederá a seleção dos candidatos inscritos, publicando, 
através de Edital, a relação dos contemplados. 
- A homologação do auxílio será efetivada através de Edital, somente após a apresentação do comprovante de 
matrícula; 
- Após a publicação dos resultados, os contemplados deverão comparecer a Secretaria Municipal de 
Administração, para firmar Termo de Compromisso, junto à Prefeitura Municipal de Butiá, que permanecerá 
como funcionário do Município pelo mesmo período de duração do curso em que recebeu auxílio financeiro. 

 
 
                           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                                       Em, 10 de julho de 2018.  
       
 
 
                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                 Prefeito Municipal  
   
   
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 10 de julho de 2018.  
 
 
  
         EDSON DA SILVA LEAL 
Secretária Municipal de Administração 
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EDITAL Nº 06/2018 
Em 26 de julho de 2018 

 
    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 2.617/2011, determina a ABERTURA de inscrições para o Programa de Incentivo à Especialização 
do Magistério Público Municipal. As inscrições estarão abertas de 01 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 
2018, no horário das 08h às 12h, no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 
    Os Servidores interessados deverão requerer a concessão do benefício, apresentando, 
através de pedido administrativo, a seguinte documentação, para analise da comissão e de acordo com os 
convênios com as Intuições de Ensino:  

 
    - requerimento 
    - comprovante de matricula 
    - comprovante de renda 
    - Xeróx do RG e CPF 
                         - comprovação de custo da mensalidade 
    - Se Pós Graduação deverá constar cópia do Diploma. 

 
    A seleção far-se-á por uma Comissão formada por representantes do Conselho 
Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB e SMED, conforme Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011.  
    As áreas prioritárias, neste 2º semestre, serão definidas mediante análise do quadro de 
professores das escolas, de forma interligada, levando em consideração a clientela a ser atendida, tendo o 
parecer da Comissão prevista no Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011, como orientador na definição das 
prioridades. 

 

    Para participar do Programa, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, 
conforme Art. 4º da Lei Municipal nº 2.617/2011: 

 
 a - ser professor efetivo do quadro do magistério municipal; 
 b - atuar na área educacional de acordo com as prioridades estabelecidas pela SMED; 
 c - cursar licenciatura na área educacional; 
 d - proceder matrícula em instituições conveniadas com a municipalidade. 

 
    Dos Resultados: 

 
- Após o encerramento das inscrições, a Comissão procederá a seleção dos candidatos inscritos, publicando, 
através de Edital, a relação dos contemplados. 
- A homologação do auxílio será efetivada através de Edital, somente após a apresentação do comprovante de 
matrícula; 
- Após a publicação dos resultados, os contemplados deverão comparecer a SMED, para firmar contrato junto 
à Prefeitura Municipal de Butiá.      
                  

                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                             Em, 26 de julho de 2018.  

       
 
 
                     DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                   Prefeito Municipal  
   
   
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 26 de julho  de 2018.  
 
 
  
         EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 
 


