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RESOLUÇÃO No 1.075, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Altera o §1º do art. 4º da Resolução nº
1.068, de 4 de fevereiro de 2.020, que
regulamenta  os  concursos  públicos
para provimento de cargos na Câmara
Municipal de Rio do Sul.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 

DECIDE:

 Art.  1°  Fica alterado o §1º do art.  8§ da Resolução nº 1.068,  de 4 de
fevereiro de 2.020, que “regulamenta os concursos públicos para provimento de
cargos na Câmara Municipal de Rio do Sul”, passando a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 8º […]
§1º Os critérios de desempate dar-se-ão na seguinte sequência:
I – idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de
inscrição do concurso, em conformidade com o Estatuto do Idoso;
II - peso total obtido em cada disciplina da tabela de conteúdos e
pontuação da prova objetiva,  na seguinte  ordem,  quando for  o
caso:
a)  maior  nota  em  Legislação,  Conhecimentos  Gerais  e
Específicos;
b) maior nota em Português.
III - efetivo exercício da função de jurado, nos termos do Código
de Processo Penal;
IV - sorteio.
[...]” (NR)

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 19 de fevereiro de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
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