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3º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

O Prefeito do Município de Arroio Grande/RS, com a supervisão da Comissão de Concurso 

especialmente nomeada pela PORTARIA Nº 026/2020, usando das atribuições DETERMINA a seguinte 

RETIFICAÇÃO no Edital de Abertura das Inscrições no Item 2.5 – Quadro de Cargos para o Concurso 

Público de Provas e Títulos em razão da Lei Municipal Nº 3.129, DE 14 DE ABRIL DE 2020: 

 

I - ALTERA a “Carga Horária e Salário Mensal” – para o Cargo 3.08 – Psicólogo, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

Código/ 

Cargo 
Vagas Requisitos 

Carga 

Horária  

Salário 

mensal 
Prova 

Valor da 

Inscrição 

3.08 – 

Psicólogo 
01 

Curso de Graduação Completo 

em Psicologia + Registro e 

regularidade no CRP 

36h (7h12min 

diárias) 
R$ 3.671,93 

Objetiva Geral e 

Objetiva de 

Conhecimentos 

específicos + prova de 

títulos (item 10.1) 

R$ 120,00 

 

Havendo candidato já inscrito, que tenha pago boleto e se sinta prejudicado com as presentes 

alterações, desejando com isso desistir do presente Concurso, poderá solicitar a devolução do valor da 

inscrição até o dia 31/08/2021, devendo para tanto, seguir os passos abaixo. 

 

II - CONDIÇÕES PARA SOLICITAR A DEVOLUÇÃO: 

a. A solicitação deverá ser formalizada EXCLUSIVAMENTE através de REQUERIMENTO, conforme 

modelo disponível neste Edital (vide ANEXO A – REQUERIMENTO).  

b. Preencher e assinar o REQUERIMENTO, e a seguir enviar (o requerimento) digitalizado em 

formatos “PDF, JPG ou JPEG”, via e-mail para: contato@integribrasil.com.br, constando:  

Assunto: Solicitação de Devolução – Concurso Público de ARROIO GRANDE/RS. 

c. A comissão Organizadora analisará os requerimentos após término do prazo para solicitação e 

cuja devolução por meio de Transferência ou depósito na conta informada será realizado dentro 

de até 15 dias a partir do final do prazo destinado a devolução. 

d. O não cumprimento de qualquer condição, inclusive solicitação fora do prazo estabelecido, 

implicará no impedimento da devolução. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital Completo. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 

presente edital, que fica à disposição afixado no mural da Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS, 

pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.arroiogrande.rs.gov.br 

(https://www.arroiogrande.rs.gov.br/concursos/concurso-publico-01-2020/40), visando atender ao 

restrito interesse público. 

 

Arroio Grande, 10 de agosto de 2021. 

Ivan Antônio Guevara Lopes 

Prefeito Municipal 

mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.arroiogrande.rs.gov.br/
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ANEXO A - REQUERIMENTO 

 

À  

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE/RS 

Referência: EDITAL Nº 01/2020 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, portador do 

CPF nº ________________________ e do RG nº _________________________, venho, através deste, 

requerer a devolução do valor de R$ 120,00, recolhido para efetuação de inscrição no referido 

Concurso Público para o Cargo 3.08 – Psicólogo, em face às alterações havidas quanto à 

carga horária e salário mensal para o referido cargo, motivando minha desistência em 

participar do presente Concurso, em caráter irrevogável.  

Para a devida devolução, informo os seguintes dados bancários:  

Banco: ____________________; Agência: ____________________; Conta: _________________________. 

 

Atesto, para os devidos fins, que os dados bancários informados se referem a minha pessoa.  

Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de estar sujeito às penas da 

legislação pertinente caso tenha afirmado falsamente os dados preenchidos. 

Termos em que, peço deferimento. 

 

 

 

________________________, __________ de agosto de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

 

 

 


