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Divulga o resultado a vagas de Estágio 

Remunerado para o Poder Executivo do 
Município de Morro Redondo, para 
estudantes do curso de Ensino Médio, após 

julgamento de recurso e convoca candidatos 
para sorteio público. 
 

 

         Rui Valdir Otto Brizolara, Prefeito Municipal de Morro Redondo 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Municipal N° 1.522/2009 e o Decreto Municipal N° 3.092/2010, TORNA PÚBLICO, 

resultado final após julgamento de recurso, e convoca candidatos para sorteio público, 

conforme segue abaixo, respectivamente: 

4 

Vitória Hammes Munsberg – inscrição 22 

  
 Altera-se de 22 (vinte e dois) para 32 (trinta e dois) pontos, em correção ao erro na 

soma da pontuação, sem necessidade de recurso por tratar-se de um erro de correção. 

 

 Joana Ança Krolow – inscrição 57  

Requerimento: a estudante requeria uma nova avaliação considerando os dois 

atestados (certificados) informados no currículo da candidata.  

Julgamento:  por comprovar através de atestado fornecido por 

instituição profissionalizante que possui curso de informática completo, soma-se 

30(trinta) pontos à pontuação estabelecida anteriormente conforme tabela: 

Ano/nivel 
Pontuação Pré-
estabelecida 

Pontação Currículo Vitae 
candidato 

Windows/linux 10 10 

edição de textos, tabelas 
e apresentações 

10 10 

Internet 10 10 

 O segundo atestado apresentado comprova atividades de monitoria prestadas pela 

estudante em instituição de ensino, não sendo considerado por não haver campo de 

pontuação compatível.    

Altera-se de 10 (dez) para 40 (quarenta) pontos.  
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Rafael Bretanha Ribeiro da Rosa – inscrição 55  

Requerimento: O estudante requeria uma nova avaliação na pontuação referente ao 

curso de informática (multimídia e PowerPoint).  

Julgamento: Estudante já havia pontuado nas áreas das quais apresentou atestado, 

sendo que PowerPoint entende-se por Edição de textos, tabelas e apresentações na 

qual o estudante já pontuou. 

Em relação à multimídia, não há campo de pontuação compatível, não sendo 

considerado para nenhum dos candidatos que apresentaram tal certificado.  

Não altera a pontuação, permanecendo com 40 (quarenta) pontos.    

 

1 – Os candidatos devem comparecer na Prefeitura Municipal de Morro Redondo, sita à 

Avenida dos Pinhais, nº 53, no dia 19/05/2011, no horário das 14:00 horas, com a 

finalidade de participarem do sorteio público, como critério de desempate, munidos de 

documento de identidade. 

2 - Da divulgação: 

     - no mural do prédio da Prefeitura (avenida dos pinhais, n° 53 – Morro Redondo/RS) 

     - no site: http:// www.pmmorroredondo.com.br. 

     - na Rádio Comunitária Bonfim FM – Morro Redondo – RS.      

  3 - Revogadas as disposições em contrário, este Edital entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
      Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2011. 

 
  

Rui Valdir Otto Brizolara 

Prefeito Municipal 
 

 
                    Registre-se e publique-se 
                Darli Rosana Lettnin Thiel 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 
  

http://www.pmmorroredondo.com.br/

