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MUNICÍPIO DE RIO GRANDE / RS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 –
AVISO DE SORTEIO PÚBLICO E PROCEDIMENTOS PARA DESEMPATE
O Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul - RS, com sede nesta cidade, sito no
Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62 e o Instituto
Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP tornam público o aviso de sorteio público e procedimentos
para desempate referente a Lista de classificação preliminar do Edital 02/2019.
I.
Doadores de sangue no âmbito do Município de Rio Grande (nos termos da Lei N.º
8.223/2018) Conforme Aviso 03/2019 de 12 de dezembro do Edital 02/2019, antes do sorteio
público os candidatos em empate poderão se utilizar do critério de desempate como doadores de
sangue no âmbito do Município de Rio Grande (nos termos da Lei N.º 8.223/2018). Os candidatos
em empate que quiserem requere este critério devem observar:
a) O candidato deverá enviar E-mail para contato@ibrasp.org.br com o título: SOLICITAÇÃO DE
DESEMPATE EDITAL 02/2019, bem como comprovar, nos termos do Art. 2º da Lei N.º 8.223/2018,
pelo menos duas doações no período de doze meses antecedentes à data de publicação do edital
(27 de novembro de 2019). O envio deve ocorrer até as 17h do dia 18 de fevereiro;
b) a comprovação da doação de sangue se dará mediante apresentação de certificado de doação
voluntária, onde conste nome completo do candidato, número da carteira de identidade e do CPF,
data da doação, carimbo do órgão, assinatura do responsável técnico e histórico das coletas
realizadas.
II.
O ato de Sorteio Público ocorrerá conforme cronograma preliminar dia 19 de fevereiro.
O Sorteio será realizado às 15hs na sede do IBRASP, Largo Visconde do Cairu, 12, Conj. 601 –
Centro Histórico de Porto Alegre.

Rio Grande, 15 de fevereiro de 2020.
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