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EDITAL 001/2022. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE /RO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 2.369 de 05 de 

abril de 2022, que autoriza a realização do concurso público e LEI 2369/PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS; 2182/REPOSIÇÃO 

SALARIAL, torna público através da empresa RHS CONSULT LTDA., por viés do processo licitatório de n°005/2020, o EDITAL 

INFORMATIVO do Concurso Público nº 001/2022 da Câmara Municipal de Colorado Do Oeste – RO. 

Informamos que estão liberadas as inscrições para mais de um cargo no Concurso da Câmara 001/2022 da Cidade de Colorado do 

Oeste – RO.  

 

Ressaltamos que, apesar de o candidato(a) poder efetuar sua inscrição para mais de um cargo, todas as provas ocorrerão no 

mesmo dia, podendo, inclusive, ocorrer no mesmo horário, sendo que neste caso, o candidato(a) deverá optar por um dos cargos 

que tenha se inscrito, mas caso estes cargos tenham provas em horários distintos, o candidato(a) poderá realizar as duas provas. 

 

Lembrando que os horários das provas somente serão disponibilizados na data da convocação, oportunidade esta que o 

candidato(a) poderá verificar se haverá ou não a possibilidade de realizar mais de uma prova no mesmo dia ou se deverá optar 

por apenas uma, devendo ir ao local onde foi convocado para realizar a prova para o cargo desejado. 

 

Caso haja necessidade de aplicação da prova em horários distintos, estas serão separadas por níveis de escolaridade, ou seja, 

Fundamental, Médio e Superior, Exemplos: Médio e Superior pela manhã e Fundamental à tarde, ou Fundamental e Médio, pela 

manhã e Superior à tarde, ou ainda, Médio pela manhã e Fundamental e Superior à tarde. Sendo assim, não serão aplicadas 

provas do mesmo nível de escolaridade em horários diferentes em hipótese alguma. 

 

Mais uma vez ressaltamos que todas as provas poderão ocorrer no mesmo horário, impossibilitando o candidato(a) de realizar as 

duas provas no mesmo dia, ou seja, todas as provas dos níveis Fundamental, Médio e Superior poderão ser aplicadas apenas no 

período da Manhã. 

 

Conforme determina o Edital de Abertura, CAP. IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

item 5 - Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do Concurso Público, não haverá devolução do valor da 

inscrição.  

 

 

 

Município de Colorado do Oeste, 14 de abril de 2022 

 

______________________________________________ 

Martinho de Souza Rodrigues   

Presidente da Câmara Municipal. 

 

Registre-se e publique-se. 


