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MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº01/2011 

EDITAL Nº05/2011   

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - LISTA PRELIMINAR 

 
O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, por este Edital, torna pública a Homologação das Inscrições - 
Lista Preliminar do Concurso Público Nº01/2011, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 
 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
1.1. A Lista Preliminar de Inscritos e encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  
 
1.2. Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas aos portadores de 
deficiência, cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na listagem referida no item 
anterior, indicados com “SIM” na coluna de Portador de Deficiência. 
 
1.3. Os candidatos que solicitaram condição especial para realização das provas, cujos pedidos foram 
homologados, estão apresentados na listagem referida no item 1.1. do  presente Edital, indicados 
com “SIM” na coluna de Necessidades Especiais. 
 
2. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS 
2.1. Os candidatos portadores de deficiência que não encaminharam a documentação em 
conformidade com o estabelecido no item 2.3.1 e seus subitens do Edital de Abertura tiveram 
INDEFERIDO o seu pedido para concorrerem às vagas reservadas aos portadores de deficiência e 
passam a concorrer somente às vagas gerais. 
 
2.2. Os candidatos com inscrição: 17405635484-0 e 17415635657-3, não encaminharam a 
documentação conforme solicitado no item 2.3.1 e seus subitens do Edital de Abertura. 
 
2.3. Os candidatos que solicitaram na ficha de inscrição condições especiais para realização da 
prova, mas não apresentaram o atestado médico exigido, conforme estabelecido no item 3.8.12 do 
Edital de Abertura, tiveram INDEFERIDO o pedido de condições especiais para realização da prova. 
 
3. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
3.1. Os candidatos interessados em interpor recursos referentes à homologação das inscrições, 
poderão fazê-lo no período de 06 a 09/09/2011, conforme item 3.10.2. 
 
 
 

 
Sapucaia do Sul, 05 de setembro de 2011. 
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