
DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 050/2019 

DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

“DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.930/2019” 

 

  

LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Conforme faculdade estabelecida pelo Parágrafo Único 

do Art. 3º da Lei Municipal 2.930/2019, regulamenta-se a seleção temporária para o cargo 

Medico, 40 horas semanais do Município de Erval Seco RS. 

 

Parágrafo Único: O critério de seleção, bem como, o peso 

correspondente, terá os seguintes parâmetros: 

 

a) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício da 

profissão de médico é pré-requisito para inscrever-se. 

b) Pós Graduação na área especifica (especialização);            peso 

10 

c) Cursos de formação, específicos na área (20 horas) conta como 

01 peso, e limite de peso 10;                                                                                             peso 

10 
d) O maior tempo na função pública no sentido lato terá peso (10), 

onde a cada um ano de tempo de serviço na função pública no sentido lato terá peso (01) 

até chegar ao limite de peso;                                                                                             peso 

10 

 e) Certificados de cursos/seminários/palestras/simpósios de 

qualificação profissional onde os mesmos deverão ser atestados por instituição pública 

ou privada idônea, que comprove o treinamento efetivo e/ou ensinamentos teóricos acerca 

da função a ser desempenha e terá peso (10), onde cada certificado de treinamento prático 

e/ou ensinamento teórico de instituição privada terá peso (02) e de instituição pública terá 

peso (02) até chegar ao limite                                                                                                                                                           

de peso;                                                                                                                      peso 

(10) 

f) O tempo de serviço privado vinculado ao RGPS (CTPS 

assinada) terá peso 10 onde cada ano de serviço corresponde ao peso (01) até chegar ao 

limite de peso 10;                                                                                                                     peso 

(10) 

 

                                                                     TOTAL: 50 

PONTOS. 



 

g) persistindo o empate será usado como critério de desempate a 

maior sobra de meses na função pública no sentido lato ou maior sobra da iniciativa 

privada vinculada ao RGPS.  Persistindo ainda o empate será efetuado sorteio público, 

com convocação formal dos interessados e efetuado por três servidores efetivos da 

municipalidade.   

 

Art. 2º - O prefeito designará via portaria administrativa uma 

comissão de três servidores estáveis para recebimento da documentação conforme prazo 

fixado em edital de chamamento, para receber a documentação e julgar a seleção pública 

temporária.  

Parágrafo Único: O processo de seleção temporária é público e 

será dado publicidade nos termos da lei, com a publicação no átrio municipal, além de 

outros meios usados para fins de publicidade.  

  

   Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco RS, 13 de agosto de 

2019. 

 

 

 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

EDERSON WINK 

Secretário Municipal da Administração e Coordenação Geral 

 

 

 

 

 


