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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

EDITAL Nº 22/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 
A Sra. Maria Ivete de Godoy Grade, Prefeita do Município de Estância Velha, por este Edital, 
torna pública a presente retificação do Concurso Público Nº 01/2020, conforme segue: 

 

1. Exclui-se no subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO do Nível Técnico Completo, e dos 
demais itens do Edital de Abertura, o cargo de Cód. 13 – Fiscal Fazendário. 

 
1.1 Em razão da exclusão deste cargo, os candidatos que tenham efetuado o pagamento de 

inscrição até a data de publicação deste edital deverão solicitar a devolução da taxa de 
inscrição através do Link “Formulário Online – Devolução da Taxa de Inscrição – Cargo de 
Fiscal Fazendário”, disponibilizado no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br no período de 
22/04 a 30/04/2020. 

 
1.2 No Formulário de Solicitação da Taxa de Inscrição, o candidato deverá selecionar uma das 

opções abaixo: 

a) Para correntistas: informar a conta corrente para a devolução do valor, onde o titular desta 
deve ser o próprio candidato, não sendo aceitas contas poupança, salários e nem contas 
de terceiros. 

b) Sem conta bancária: o valor será reembolsado através de saque presencial na Tesouraria 
da Prefeitura Municipal de Estância Velha. 

1.3 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 07/05/2020 
no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução. 

1.4 A devolução dos valores é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Estância Velha. 
 

 
2. Inclui-se no item 1. Nível Superior Completo do ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DE CARGOS, as 

atribuições abaixo para o cargo Médico Psiquiatra, conforme segue: 
 

1.6 MÉDICO PSIQUIATRA 

Atribuições: Prestar assistência médica preventiva; realizar atendimento psiquiátrico, 
diagnosticar e tratar doenças, em ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde, no Hospital 
Municipal e órgãos afins; 

Descrição Analítica de Atribuições Específicas do Cargo: Fazer inspeção de saúde em 
servidores municipais, bem como candidatos a ingresso no serviço público municipal, dirigir 
equipes e prestar socorros urgentes, emitir laudos, fazer diagnósticos e recomendar a 
terapêutica; realizar atendimento psiquiátrico, e outras tarefas correlatas. 

 
 

Estância Velha, 22 de abril de 2020. 

Maria Ivete de Godoy Grade  

Prefeita Municipal 
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