
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2023 
EDITAL Nº 02/2023 

 
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO 
DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 
O Prefeito Municipal de ERVAL SECO, Estado do Rio Grande do Sul, LEONIR KOCHE, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para formação de Cadastro 
Reserva (CR) para a contratação de Pessoal em Caráter Emergencial, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 
 
1. ONDE SE LÊ: 
2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico no site www.hcassessoriaadm.com.br. 
2.1. O período de inscrições será das 00:00 horas do dia 10 de março de 2023, até às 23:59 horas do dia 15 de março 
de 2023, horário de Brasília, não sendo aceitas inscrições fora do prazo, bem como realizadas por qualquer outro 
meio que não seja o site oficial. 
2.1.1 O candidato deverá realizar a sua inscrição, preenchendo e anexando todos os dados solicitados no ato da 
inscrição. Caso o candidato não anexe algum documento obrigatório solicitado no momento da inscrição, o mesmo 
não terá a mesma homologada. 
2.1.2 Os candidatos que desejarem requerer isenção da taxa, inscrever-se para reserva de vagas, solicitar atendimento 
especial para a realização de prova, utilizar o efetivo exercício da função de jurado como direito de preferência para 
fins de desempate, ou, ainda, serem identificados pelo nome social, deverão verificar neste edital, o capítulo 
respectivo a cada situação, para as providências quanto à solicitação, na forma e no prazo estabelecidos. Não haverá 
outra forma ou prazo para recebimento das solicitações que não os estipulados nos capítulos específicos deste edital, 
para cada caso, tampouco serão admitidos a inclusão de documentos ou a alteração de informações após o 
encerramento do prazo estipulado. 
2.2 Para realizar a inscrição, durante o prazo estabelecido no item 2.2, o candidato deverá: 1) acessar o site 
www.hcassessoriaadm.com.br; 2) localizar o certame desejado; 3) ler o edital na íntegra; 4) clicar no botão 
“inscrição on-line”; 5) Fazer Login no sistema, onde deverá digitar seu número de CPF e outros dados solicitados; 6) 
selecionar adequadamente o emprego ao qual deseja concorrer, de acordo com os cargos disponíveis neste edital; 
7) preencher o formulário eletrônico de inscrição; 8) seguir as orientações da página quanto ao upload dos 
documentos que devem ser entregues no período de inscrições, se houver; 9) enviar a solicitação; 10) Imprimir o 
comprovante de inscrição; 11) Apresentar o comprovante de inscrição na tesouraria da prefeitura municipal para 
emitir a guia de pagamento da taxa de inscrição; 12) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 13) Anexar a Guia 
e/ou Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição no sistema de inscrições em: “Envio de Documentos”. 
2.2.1 Para realização da inscrição, é imprescindível que o candidato possua documento de identidade oficial e esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que estiver com o CPF desatualizado, ou, ainda, 
que não possuir CPF, deverá solicitar a regularização e/ou emissão do documento nos postos credenciados (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal), em tempo de conseguir o registro e o respectivo número 
antes do término do período de inscrições. Não serão aceitas inscrições com falta de preenchimento de documentos. 
2.2.2 É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das 
etapas presenciais. Consideram-se documentos válidos para identificação do participante: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, ou 
Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei 
Federal, são válidos como documentos de identidade; Passaporte (dentro da validade); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997e Cédula de Identidade para 
Estrangeiros. I) Ressalvadas as disposições de capítulo específico neste edital ou do edital de convocação para etapa 
presencial, NÃO serão aceitos como documento oficial de identificação: documentos apresentados sob a forma 
eletrônica ou digital; cópias de documentos, mesmo que autenticadas; protocolo de documentos; certidão de 
nascimento; título eleitoral; certificado de reservista; carteira nacional de habilitação em modelo anterior à Lei nº 
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9.503/1997; carteira de estudante; carteira funcional; CPF ou qualquer outro documento sem valor de identidade, 
bem como documentos abertos, ou avariados, ou com foto desatualizada, ou ilegíveis, ou, ainda, não identificáveis. 
2.3 Aos candidatos amparados pelo Decreto nº 8.727/2016 – identificação pelo nome social – fica assegurado o direito 
à escolha de tratamento nominal e identificação por meio do seu nome social, desde que solicitado durante o período 
de inscrições. Após concluir a inscrição utilizando seu nome civil, o candidato deverá clicar em “enviar solicitação de 
atendimento pelo nome social”, informando seu nome social e as demais informações necessárias em campo próprio, 
conforme orientações da página, sob pena de ser identificado pelo nome civil. 
2.4 É de responsabilidade do candidato seguir adequadamente os prazos, as formas e os procedimentos indicados 
neste edital e na página do certame, quando da solicitação de inscrição e de quaisquer procedimentos vinculados a 
ela, assim como preencher, de forma correta, todos os dados e campos necessários e, quando for o caso, anexar 
completa e corretamente a documentação exigida em cada capítulo específico. I) Inscrições e/ou quaisquer outras 
solicitações enviadas por meio diverso do estabelecido neste edital, intempestivas, condicionais, fora dos padrões, 
com erro ou falta total ou parcial de dados e documentos necessários implicam o indeferimento do pedido. II) A 
solicitação e/ou deferimento de qualquer tipo de solicitação (reserva de vagas, atendimento especial, etc.) do 
candidato em uma inscrição ou certame não se comunica automaticamente a outras inscrições e/ou certames do 
candidato. Assim, este deverá atender a todos os requisitos exigidos, conforme exigido para cada caso, em cada 
inscrição realizada, estando ciente de que a inobservância de qualquer disposição do capítulo específico implica o 
indeferimento da solicitação, e, ainda, quanto às disposições do item 2.4. 
2.5 Caso houver mais de uma inscrição do mesmo candidato, dentro do mesmo emprego, SOMENTE será homologada 
a última inscrição registrada pelo sistema, cujo pagamento houver sido realizado, sendo as demais desconsideradas, 
descabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou solicitações de ressarcimento da importância paga a título de taxa 
de inscrição. 
2.6 O candidato deverá pagar a taxa de inscrição, valor este que é fixado de acordo com o nível de escolaridade do 
respectivo cargo, nos seguintes valores: 
 

Taxa de Inscrição Valor (R$) 

Valor da Taxa de Inscrição R$ 50,00 
 

 
2.7 Em caso de dúvidas é responsabilidade do(a) candidato(a) entrar em contato com a empresa organizadora do 
presente Processo Seletivo Simplificado via e-mail ou WhatsApp para sanar as mesmas. 
2.8 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas 
estabelecidas neste Edital. 

 
2. LEIA-SE: 
2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico no site www.hcassessoriaadm.com.br. 
2.1. O período de inscrições será das 00:00 horas do dia 10 de março de 2023, até às 23:59 horas do dia 15 de março 
de 2023, horário de Brasília, não sendo aceitas inscrições fora do prazo, bem como realizadas por qualquer outro 
meio que não seja o site oficial. 
2.1.1 O candidato deverá realizar a sua inscrição, preenchendo e anexando todos os dados solicitados no ato da 
inscrição. Caso o candidato não anexe algum documento obrigatório solicitado no momento da inscrição, o mesmo 
não terá a mesma homologada. 
2.1.2 Os candidatos que desejarem requerer isenção da taxa, inscrever-se para reserva de vagas, solicitar atendimento 
especial para a realização de prova, utilizar o efetivo exercício da função de jurado como direito de preferência para 
fins de desempate, ou, ainda, serem identificados pelo nome social, deverão verificar neste edital, o capítulo 
respectivo a cada situação, para as providências quanto à solicitação, na forma e no prazo estabelecidos. Não haverá 
outra forma ou prazo para recebimento das solicitações que não os estipulados nos capítulos específicos deste edital, 
para cada caso, tampouco será admitida a inclusão de documentos ou a alteração de informações após o 
encerramento do prazo estipulado. 
2.2 Para realizar a inscrição, durante o prazo estabelecido no item 2.2, o candidato deverá: 1) acessar o site 
www.hcassessoriaadm.com.br; 2) localizar o certame desejado; 3) ler o edital na íntegra; 4) clicar no botão “inscrição 
on-line”; 5) Fazer Login no sistema, onde deverá digitar seu número de CPF e outros dados solicitados; 6) selecionar 
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adequadamente o emprego ao qual deseja concorrer, de acordo com os cargos disponíveis neste edital; 7) preencher 
o formulário eletrônico de inscrição; 8) seguir as orientações da página quanto ao upload dos documentos que devem 
ser entregues no período de inscrições, se houver; 9) enviar a solicitação; 10) emitir o boleto para pagamento da taxa, 
nos termos do item 2.6 deste edital. 
2.2.1 Para realização da inscrição, é imprescindível que o candidato possua documento de identidade oficial e esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que estiver com o CPF desatualizado, ou, ainda, 
que não possuir CPF, deverá solicitar a regularização e/ou emissão do documento nos postos credenciados (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal), em tempo de conseguir o registro e o respectivo número 
antes do término do período de inscrições. Não serão aceitas inscrições com falta de preenchimento de documentos. 
2.2.2 É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das 
etapas presenciais. Consideram-se documentos válidos para identificação do participante: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, ou 
Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei 
Federal, são válidos como documentos de identidade; Passaporte (dentro da validade); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997e Cédula de Identidade para 
Estrangeiros. I) Ressalvadas as disposições de capítulo específico neste edital ou do edital de convocação para etapa 
presencial, NÃO serão aceitos como documento oficial de identificação: documentos apresentados sob a forma 
eletrônica ou digital; cópias de documentos, mesmo que autenticadas; protocolo de documentos; certidão de 
nascimento; título eleitoral; certificado de reservista; carteira nacional de habilitação em modelo anterior à Lei nº 
9.503/1997; carteira de estudante; carteira funcional; CPF ou qualquer outro documento sem valor de identidade, 
bem como documentos abertos, ou avariados, ou com foto desatualizada, ou ilegíveis, ou, ainda, não identificáveis. 
2.3 Aos candidatos amparados pelo Decreto nº 8.727/2016 – identificação pelo nome social – fica assegurado o direito 
à escolha de tratamento nominal e identificação por meio do seu nome social, desde que solicitado durante o período 
de inscrições. Após concluir a inscrição utilizando seu nome civil, o candidato deverá clicar em “enviar solicitação de 
atendimento pelo nome social”, informando seu nome social e as demais informações necessárias em campo próprio, 
conforme orientações da página, sob pena de ser identificado pelo nome civil. 
2.4 É de responsabilidade do candidato seguir adequadamente os prazos, as formas e os procedimentos indicados 
neste edital e na página do certame, quando da solicitação de inscrição e de quaisquer procedimentos vinculados a 
ela, assim como preencher, de forma correta, todos os dados e campos necessários e, quando for o caso, anexar 
completa e corretamente a documentação exigida em cada capítulo específico. I) Inscrições e/ou quaisquer outras 
solicitações enviadas por meio diverso do estabelecido neste edital, intempestivas, condicionais, fora dos padrões, 
com erro ou falta total ou parcial de dados e documentos necessários implicam o indeferimento do pedido. II) A 
solicitação e/ou deferimento de qualquer tipo de solicitação (reserva de vagas, atendimento especial, etc.) do 
candidato em uma inscrição ou certame não se comunica automaticamente a outras inscrições e/ou certames do 
candidato. Assim, este deverá atender a todos os requisitos exigidos, conforme exigido para cada caso, em cada 
inscrição realizada, estando ciente de que a inobservância de qualquer disposição do capítulo específico implica o 
indeferimento da solicitação, e, ainda, quanto às disposições do item 2.4. 
2.5 Caso houver mais de uma inscrição do mesmo candidato, dentro do mesmo emprego, SOMENTE será homologada 
a última inscrição registrada pelo sistema, cujo pagamento houver sido realizado, sendo as demais desconsideradas, 
descabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou solicitações de ressarcimento da importância paga a título de taxa 
de inscrição. 
2.6 Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e envio da solicitação de inscrição, o candidato deverá 
imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição. Durante o período estabelecido no cronograma 
para pagamento da taxa de inscrição, a qualquer momento, o candidato poderá emitir uma 2ª via de cobrança do seu 
boleto pela área do candidato. 
2.6.1 O boleto gerado será do BANCO SICREDI. A fim de evitar pagamento de boleto fraudado, antes de efetuar o 
pagamento, o candidato deve verificar qual o nome do cedente que irá receber o pagamento, este que deverá estar 
em nome da HC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 
2.6.2 O candidato é o único responsável por verificar as informações do boleto bancário, bem como por certificar-se, 
no ato do pagamento, que o seu boleto foi pago corretamente (linha digitável do boleto deve ser igual à do 
comprovante de pagamento), inclusive no que diz respeito ao valor correto e ao beneficiário. O boleto bancário pago 
será o registro provisório de inscrição, devendo ser conservado pelo candidato até a homologação do certame. 



 
 
 
 
 

2.6.3 Além de averiguar as informações do boleto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que preencheu correta e adequadamente o formulário eletrônico de inscrição. É vedada a 
alteração de sua opção inicial após o pagamento da inscrição, independentemente das inscrições já terem se 
encerrado ou não. Qualquer alteração de opção de emprego, dentro do período de inscrições, deverá ser realizada 
mediante nova inscrição e novo pagamento, nos termos deste capítulo, sendo vedada, ainda, qualquer transferência 
do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outras vagas e/ou outros certames. 
2.6.4 O pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição deverá ser efetuado impreterivelmente até a data 
prevista no cronograma de execução deste edital, em agência bancária, terminal de autoatendimento de banco do 
qual o candidato seja correntista ou correspondente bancário. NÃO será aceito pagamento por meio de pix, banco 
postal, depósito, transferência entre contas ou cheque, tampouco agendamento eletrônico sem que haja provisão de 
fundo na data de vencimento do boleto. 
2.6.5 O candidato é o único responsável por conhecer e respeitar os horários limites de cada instituição recebedora 
(com relação ao processamento do pagamento), seja pelo modo presencial (agências bancárias, casas lotéricas, entre 
outros locais de recebimento de boletos de pagamento), ou pelo modo virtual (internet ou caixas eletrônicos), de 
forma a garantir que o seu pagamento seja processado pelo sistema bancário dentro do último dia de pagamento, 
conforme estabelecido no cronograma deste edital. 
2.6.6 Os candidatos deverão evitar utilizar meios alternativos de pagamento como carteiras virtuais, pois, em alguns 
casos, o pagamento não é processado de imediato, podendo ocasionar o registro de pagamento vencido quando a 
entidade efetivamente faz a compensação na conta do beneficiário do boleto. O candidato é o único responsável por 
garantir que o seu pagamento seja processado dentro do último dia de pagamento. 
2.6.7 Os pagamentos de taxa de inscrição realizados no último dia, que resultem em processamento do pagamento 
em data posterior ao último dia de pagamento previsto no cronograma, ensejarão a não homologação da referida 
inscrição. O signatário deste edital, em hipótese alguma, homologará inscrição cujo pagamento foi processado com 
data posterior à data prevista, no cronograma deste edital, como último dia de pagamento. 
2.6.8 O candidato que solicitou sua inscrição, devidamente, terá a mesma homologada somente após a instituição 
bancária responsável confirmar o pagamento da inscrição em conformidade com os termos e prazos estabelecidos 
por este edital. Não serão homologadas inscrições pagas em desacordo com as especificações deste, tampouco sem a 
devida provisão de fundos. Não serão homologadas inscrições cuja taxa de inscrição foi paga com valor menor do que 
o previsto neste edital para a respectiva vaga pleiteada. Será homologada inscrição cuja taxa foi paga com valor maior 
do que o instituído, face ao perfazimento do valor estabelecido. 
2.6.9 O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com qualquer das disposições 
supracitadas não terá sua inscrição homologada. 
2.7 O candidato deverá pagar a taxa de inscrição, valor este que é fixado de acordo com o nível de escolaridade do 
respectivo cargo, nos seguintes valores: 
 

Taxa de Inscrição Valor (R$) 

Valor da Taxa de Inscrição R$ 50,00 
 

 
2.8 Em caso de dúvidas é responsabilidade do(a) candidato(a) entrar em contato com a empresa organizadora do 
presente Processo Seletivo Simplificado via e-mail ou WhatsApp para sanar as mesmas. 
2.9 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas 
estabelecidas neste Edital. 
 
3. ONDE SE LÊ: 

 
ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 02/2023 

 

Descrição  Dias  Período  

Publicação do Edital 01 dia 09/03/2023 

Publicação da Retificação do Edital caso houver necessidade 01 dia 13/03/2023 

Período de abertura das Inscrições  06 dias  10/03/2023 a 15/03/2023 



 
 
 
 
 

Período dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição 03 dias 10/03/2023 a 13/03/2023 

Publicação da relação preliminar dos candidatos inscritos  01 dia  16/03/2023 

Período para interposição de recursos referente aos candidatos inscritos  01 dia  16/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos  01 dia  17/03/2023 

Publicação da Relação Final das Inscrições Homologadas 01 dia 17/03/2023 

Realização da prova escrita 01 dia  19/03/2023 

Realização da prova prática 01 dia  19/03/2023 

Divulgação do gabarito preliminar 01 dia 20/03/2023 

Período de interposição acerca do gabarito preliminar 01 dia 20/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos do gabarito 
preliminar 

01 dia 21/03/2023 

Divulgação dos resultados preliminares da prova objetiva 01 dia 21/03/2023 

Período para interposição de recursos referente a nota da avaliação 01 dia  22/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos da nota da 
avaliação 

01 dia  23/03/2023 

Divulgação da Pontuação e Classificação Final dos Candidatos Inscritos 01 dia  23/03/2023 

  

4. LEIA-SE: 

ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 02/2023 
 

Descrição  Dias  Período  

Publicação do Edital 01 dia 09/03/2023 

Publicação da Retificação do Edital caso houver necessidade 01 dia 10/03/2023 

Período de abertura das Inscrições  06 dias  10/03/2023 a 15/03/2023 

Período dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição 03 dias 10/03/2023 a 13/03/2023 

Publicação da relação preliminar dos candidatos inscritos  01 dia  16/03/2023 

Período para interposição de recursos referente aos candidatos inscritos  01 dia  16/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos  01 dia  17/03/2023 

Publicação da Relação Final das Inscrições Homologadas 01 dia 17/03/2023 

Realização da prova escrita 01 dia  19/03/2023 

Realização da prova prática 01 dia  19/03/2023 

Divulgação do gabarito preliminar 01 dia 20/03/2023 

Período de interposição acerca do gabarito preliminar 01 dia 20/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos do gabarito 
preliminar 

01 dia 21/03/2023 

Divulgação dos resultados preliminares da prova objetiva 01 dia 21/03/2023 

Período para interposição de recursos referente a nota da avaliação 01 dia  22/03/2023 

Manifestação da empresa responsável referente a recursos da nota da 
avaliação 

01 dia  23/03/2023 

Divulgação da Pontuação e Classificação Final dos Candidatos Inscritos 01 dia  23/03/2023 

  

Erval Seco/RS, 10 de março de 2023. 
 
 
 
 

______________________________ 
Leonir Koche 

Prefeito Municipal 


