
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – EDITAL 
Nº 001/2022 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA, neste ato representada pelo Gestor Municipal, 

decreto N°019/2021, 
RESOLVE tornar pública seguinte retificação no Edital nº 002/2022: 

RETIFICAR o Edital do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Rialma – 
Edital nº 001/2022, no item 3 – DAS VAGAS E HABILITAÇÕES, subitem 3.3 conforme 
abaixo: 

 

DAS VAGAS E HABILITAÇÕES  

 

3.1 Este Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de profissionais para 
atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público das Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Rialma, e ainda, a constituição de reserva técnica 
para futuras admissões de acordo com as necessidades de cada secretaria municipal, 
durante o prazo de validade do processo seletivo, observando os limites previstos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, conforme consta no item 3.3 deste edital, Quadros I, II, III, 
IV,V,VI e VII.  

 

3.2 Havendo dispensa ou desistência do candidato, o Município reserva-se o direito de 
convocar candidatos dentro do quantitativo de vagas disposto no item 3.3 deste edital, 
Quadros I, II, III, IV, VI e VII, observando-se rigorosamente a ordem de classificação 
destes candidatos, durante o prazo de validade do presente processo seletivo.  

  

3.3 Os quantitativos de vagas de ampla concorrência e pessoa com deficiência, de 
reserva técnica, descrição sumária da função, perfil para investidura na função, 
carga horária e vencimento, oferecidos por cada Secretaria Municipal da Prefeitura 
Municipal de Rialma, estão dispostos nos quadros a seguir.  Sendo que, as vagas 
deste Processo Seletivo são destinadas à todos que se fizerem interessados, não 
havendo nenhuma distinção de gênero para qualquer dos cargos previstos neste 
edital, estando livre e encorajada a candidatura de homens, mulheres e pessoas 
não binárias a todos os cargos. 

 

    Permanecendo inalterados os demais termos do regramento do Processo Seletivo 
Simplificado. 

 
RIALMA, aos 31 dias do mês de março de 2022. 

 

 
OSMANO FAGUNDES DA COSTA 

Gestor Municipal



 

 


