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MUNICÍPIO DE REALEZA 

CNPJ 76.205.673/0001-40 

ATA DA COMISSÃO DO TESTE SELETIVO 

 

Aos 17 dias do mês de março de 2021 os membros da comissão do processo seletivo 

reuniram-se nas dependências da Prefeitura para deliberar sobre um problema identificado na 

Ficha de Inscrição dos Cargos de Agente de Coleta de Lixo, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Auxiliar de Serviços Gerais I. O Presidente da Comissão relatou que nos primeiros dias de 

inscrição não estava disponível a opção de Ensino Fundamental Incompleto na Escolaridade. 

Dessa forma muitos candidatos colocaram que tinham o Ensino Fundamental Completo, 

mesmo não possuindo essa escolaridade, visto que não estava disponível a opção de Ensino 

Fundamental Incompleto. Detectado esse erro, e após análise, concluímos que foi um erro do 

Município. Após longa discussão, a comissão optou pelo cancelamento dos Editais, já 

publicados, 06 Homologação Final e 07 Convocação para apresentação dos documentos de 

escolaridade e de experencia. Em seguida foi discutido quais as opções seriam possíveis. A 

Comissão decidiu que seria revogado o Edital 06 e após seria publicado um novo Edital 

Homologando os demais cargos, excluindo os três cargos supracitados, e da mesma forma, 

seria revogado o Edital 07. Será publicado um novo Edital de convocação para apresentação 

dos documentos somente com os cargos homologados. Ficou decidido que os inscritos dos 

três cargos, Agente de Coleta de Lixo, Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços 

Gerais I, poderão realizar a correção dos dados, informando a escolaridade corretamente. O 

link para correção das informações será divulgado no edital de convocação para a atualização 

e correção dos dados. Após esse período, será publicado a classificação correta e seguido com 

os demais passos. Sem mais, a reunião foi encerrada e a presente ata firmada por todos os 

membros presentes. 
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