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PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2007 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 
 
FLÁVIO LUIZ LAMMEL, Prefeito Municipal de VICTOR GRAEFF, através da Secretaria da 

Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de concurso nº001/2007, 
TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – Todos os candidatos inscritos no CONCURSO 

PÚBLICO, regido pelo Edital de Concurso n° 001/2007, tiveram suas inscrições homologadas, com 
exceção da inscrição nº96, cargo Agente Administrativo Auxiliar, por motivo de Menoridade e da 
inscrição nº127, cargo Técnico em Enfermagem, por falta de comprovante de pagamento. 

 
1.1. A relação nominal de todos os candidatos inscritos encontra-se afixada no Painel de 

Publicações do Municipio, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos sites  
www.objetivas.com.br  e www.prefvictorgraeff.com.br. 

  
1.2. Os candidatos interessados em interpor recursos referentes às inscrições poderão fazê-lo 

em conformidade com o disposto no Capítulo VIII do Edital de Concurso n.º 001/2007, nos dias 17 e 
18/12/2007, os mesmos deverão ser  protocolados junto a Prefeitura Municipal de Victor Graeff, em 
horário de expediente. 
 

2. APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA – A prova escrita, para todos os cargos será aplicada 
no dia 13/01/2008 - domingo, às 9h, junto a  Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de 
Moura Brizola, sito na Rua João Augustin, nº46, no Município de Victor Graeff/RS. 

 
2.1. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecer com antecedência de 1 (uma) 

hora ao local das provas, munidos de documento de identidade que originou a inscrição e 
comprovante de inscrição, recebido no ato de inscrição, bem como caneta esferográfica azul ou 
preta ponta grossa. 

 
3. A Prova Prática da Função para o cargo de Motorista/Operador de Máquinas, será 

aplicada no mesmo dia da Prova Escrita, os candidatos devem vir preparados no que se refere a 
alimentação e agasalho por não termos horário previsto para o término. O candidato deverá 
apresentar obrigatoriamente a Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”, para a realização 
desta prova. 

 
Prefeitura Municipal de Victor Graeff, 14 de dezembro de 2007. 

 
                                 
 

FLÁVIO LUIZ LAMMEL 
Prefeito Municipal 


