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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 005/2008 
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
 

             SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita Municipal de ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso nº001/2008, TORNA 
PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

       
             1. O RESULTADO DA PROVA ESCRITA do CONCURSO PÚBLICO para provimento 
de todos os cargos, conforme relatório de notas que faz parte do anexo deste Edital, encontra-
se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente 
informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br. 
 

          1.1. PERÍODO DE RECURSO – Os candidatos interessados em interpor recurso, 
relativamente ao resultado ora divulgado, poderão fazê-lo, em conformidade com o Edital de 
Concurso nº 001/2008, Capítulo VII, nos dias 05 e 06/05/2008, e deverão ser protocolados junto 
a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, em horário de expediente. 

 
  2. CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA DA FUNÇÃO - Os candidatos aos cargos de 

Mecânico e Motorista, desde que aprovados na prova escrita, ficam convocados a realizar a 
Prova Prática da Função, a mesma será realizada no dia 11/05/2008 (domingo), às 9 horas, 
na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, sita na Av. Gal. Lopes de Oliveira, 
267, no Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 

 
  2.1. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, 

em trajes apropriados para o teste, portando cédula de identidade, comprovante de inscrição e 
a Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo (para o cargo de Motorista). 
Os candidatos deverão vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não 
termos horário previsto para o término das provas práticas. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2008. 
 

                                 
SANDRA TEREZINHA SEBBEN 

Prefeita Municipal  
 
 
Registre-se e publique-se 
 
Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 
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