
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014  
 

EDITAL N° 03/2014 – HOMOLOGAÇÃO OFICIAL DAS INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS, representada pelo seu Prefeito, o Sr Alexandre Duarte Lindenmeyer, 
no exercício de suas atribuições legais e Nídia Acosta Bonfim, Secretária de Município de Gestão 
Administrativa, tornam pública, por este Edital, a Homologação das Inscrições – Lista Oficial, nos termos 
abaixo, e comunica o que segue: 

 
1 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1 A Lista Oficial de Inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  
 
2. RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSOS 
 
2.1 RECURSOS DEFERIDOS 
 
2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 30212232848-5, 30206237618-0 e 30206238373-3 tiveram seus pedidos 
de retirada da opção em concorrer às cotas de Afro-brasileiros deferidos.  
 
2.1.2 O candidato de inscrição nº 30218233756-4 teve seu pedido deferido, pois efetuou o pagamento do 
valor da taxa de inscrição para os dois cargos que se inscreveu, e as provas para ambos serão realizadas em 
turnos distintos.  
 
2.1.3 O candidato de inscrição nº 30209239498-4 teve seu pedido de alteração de nome deferido. 
 
2.1.4 O candidato de inscrição nº 30212246277-7 teve seu pedido de Necessidades Especiais - Intérprete de 
Libras deferido. 
 
2.1.5 O candidato de inscrição nº 30206238681-3 teve seu pedido de Necessidades Especiais – Sala para 
Amamentação deferido. 
 
2.2 RECURSOS INDEFERIDOS 
 
2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 30216237071-8, 30206240461-7, 30219256626-6, 30215232660-8, 
30206253134-5 e 30215251985-0 tiveram seus pedidos indeferidos, pois são argumentações inconsistentes, 
extemporâneos, que estiveram fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiveram 
questionamentos da natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas 
em edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na internet. 
 
2.1.2 O candidato de inscrição nº 30213235648-3 teve seu pedido indeferido, pois enviou o Formulário de 
Requerimento de Necessidades Especiais do Concurso Nº 03/2014, e não do Concurso Nº 02/2014. 
 
2.1.3 O candidato de inscrição nº 30213236458-3 teve seu pedido indeferido, pois o pagamento referente a 
taxa de inscrição não foi efetuado com sucesso, conforme item 3.15.1 do Edital de Abertura. 
 
2.3 RESULTADOS DA COMISSÃO DE CONCURSOS 
 
2.3.1 A Comissão de Concursos homologa o candidato de inscrição nº 30214244884-3 para os dois cargos 
aos quais se inscreveu, pois efetuou o pagamento do valor da taxa de inscrição para ambos, e as provas se 
realização em turnos distintos.  

http://www.fundatec.org.br/


 
2.3.2 As inscrições de nº 30218237823-2 e 30206244911, não foram homologadas neste Concurso Público 
tendo em vista o previsto no item 3.12.1 do Edital de Abertura 02/2014, ficando homologada somente a última 
inscrição paga destes candidatos. 

 
Rio Grande, 07 de novembro de 2014. 

 
 

Alexandre Duarte Lindenmeyer 
Prefeito Municipal 

 
 

Nídia Acosta Bonfim 
 Secretária de Município de Gestão Administrativa 

 


