
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA/RS 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2023 

 
 

EDITAL Nº 03/2023 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
 
O Sr. Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal de Farroupilha, no uso das atribuições legais, torna público 
a presente divulgação para informar o que segue: 
 
 
1. Retificam-se os itens 1.1, 7, 16 e Anexo III do Edital de Abertura, passando ser conforme segue 

e não como constou: 
 
 
a) Inclui-se no subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO, a escolaridade exigida e 

requisitos do cargo 10 - Bibliotecário: 

 

Cód. Cargo 
Escolaridade exigida e outros 

requisitos 
Vagas 

e/ou CR  

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

10 Bibliotecário 
Ensino Superior Completo em 
Biblioteconomia e registro no respectivo 
Conselho Regional da profissão. 

CR 40 horas 5.185,08 

 
 
b) Inclui-se no item 7. DA PROVA DISCURSIVA, o seguinte: 

 
7.4.1  O candidato deverá redigir o texto com no mínimo 15 (quinze) linhas e, no máximo, 120 
(cento e vinte) linhas. Qualquer texto além desta extensão será desconsiderado. 

 
 

c) Inclui-se no item 16. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, a comprovação de prática 
forense: 

 
16.1 Será considerado como prática forense: 
  
I - o efetivo exercício da advocacia, na forma da Lei nº 8.906, de 1994, a abranger a 
postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, como as atividades 
de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sob inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil; 
 
II - o exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito, como de emprego, ou função, 
na Administração Pública, sejam efetivos, permanentes ou de confiança. 
 
Parágrafo único. Admitir-se-á, também, quanto à exigência legal relativa a dois anos de 
prática forense, apenas a comprovação de igual período de Estágio, desde que observadas 
a legislação, e os demais atos normativos, regedores da hipótese. 



 
 
 

d) Atualiza-se no ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, os tipos de provas por turno: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas e Discursivas – data 
provável 

 
TURNO MANHÃ: 

Somente Teórico-
Objetivas 

 
05/03/2023 

 
TURNO TARDE: 

Teórico-Objetivas e 
Discursivas 

 

 
 

 
 

Farroupilha, 26 de janeiro de 2023. 
 
 
 

FABIANO FELTRIN 
Prefeito Municipal 


