MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA / RS

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2015

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA RS
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2015
EDITAL N° 19/2015 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO
Convoca para realização de ato de sorteio público pela
Loteria Federal no dia 12 de dezembro de 2015.
JACIR MIORANDO, Prefeito Municipal de Água Santa RS, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público o Edital nº. 19/2015 –
Edital de Convocação para Sorteio Público, referente ao Concurso Público nº. 01/2015 destinado
ao provimento de cargos públicos, em conformidade com a Lei Municipal nº 1113/2010, de 09
de novembro de 2010 e alterações posteriores, sob o regime estatuário, e empregos públicos,
em conformidade com o disposto no Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de Maio de 1943, a
Consolidação das Leis do Trabalho, sob regime celetista; certame que observará os
regramentos pertinentes, além do estatuído no edital de abertura e inscrições, tudo sob a
coordenação técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.,
empresa contratada nos termos do processo licitatório, modalidade Tomada de Preço sob nº
04/2015.
1. DO SORTEIO PÚBLICO
Depois de aplicados os critérios de desempate definidos no Edital nº. 01/2015 – Abertura
e Inscrições, o desempate se dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal.
Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de
forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da
loteria federal do dia 12 de dezembro de 2015, segundo os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal
for par, a ordem será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.

JACIR MIORANDO
Prefeito Municipal de Água Santa RS
Água Santa RS, 11 de dezembro de 2015.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
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