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EDITAL Nº 12/2022 – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATINI, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo seu 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital 
n° 01/2022, de 21 de outubro de 2022, torna público o presente Edital para divulgar e comunicar o que 
segue: 
 
1. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 
1.1. Convocam-se os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital para prestar a Prova de Títulos.  
 
1.2. Os candidatos deverão seguir rigorosamente as regras do item 8.3 e subitens do Edital nº 01/2022, de 
06 de setembro de 2022, e realizar o envio dos títulos na modalidade eletrônica.  
 
1.3. ENVIO ELETRÔNICO DE TÍTULOS: Para a avaliação dos títulos, os candidatos deverão realizar as 
etapas descritas abaixo:  
 
1.3.1. PERÍODO DE ENVIO: 06 a 08 de dezembro de 2022. 
 
1.3.2. O candidato deverá acessar a Área do Candidato do site da Legalle Concursos: 
www.legalleconcursos.com.br, onde estará disponível a opção de Prova de Títulos, preencher as 
informações solicitadas e fazer o envio eletrônico do arquivo digital dos documentos para avaliação, sendo 
vedada a apresentação de arquivos em imagem. 
 
1.3.3. O(s) documento(s) digital(is), em formato .PDF e tamanho máximo de 5 Megabytes, deverão ser 
apresentados em: 
a) documento nato-digital: documento originalmente emitido em meio digital com código verificador de 
autenticidade ou semelhante; OU,  
b) documento digitalizado: documento escaneado, preferencialmente colorido, a partir de cópia 
autenticada em Tabelionato de Notas. 
 
1.3.4. O candidato deverá enviar um único arquivo, contendo todas as páginas do título (frente e verso, se 
for o caso) a ser avaliado, acompanhado ainda de todos os documentos necessários à validação do título, 
tais como histórico escolar, comprovante de alteração de nome, tradução de língua estrangeira e etc. 
 
1.3.5. Ao final do envio dos títulos, o candidato poderá gerar a Relação de Títulos Apresentados para 
guardar consigo, pois poderá ser exigido, na posse, as vias originais dos títulos entregues na Prova de 
Títulos. 
 
1.3.6. Após cadastrar os documentos, o candidato deverá confirmar e finalizar a Prova de Títulos clicando 
em “Encerrar Prova de Títulos”. Após finalizar a Prova de Títulos, não será possível fazer novos envios e/ou 
alteração de documentos, mesmo dentro do período de envio. 
 

 
Piratini/RS, 05 de dezembro de 2022. 

 
 

José Auri Soares, 
Presidente da Câmara Municipal de Piratini/RS. 

 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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Anexo Único – Candidatos Convocados para Prova de Títulos 
 

Contador 
 

Inscrição Candidato(a) 

1796281 Aura Beatriz Gautier Maria 

1797768 Karla Tais Lütkemeyer Bueno 

1798359 Marcos Joel Pereira Soares 

 


