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EDITAL Nº 20/2012 

 
13º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL 
 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, torna 
público o presente Edital, para divulgar o que segue: 
 
1. Para assistir às provas orais, a serem realizadas nos dias 03, 04 e 05 de 

agosto de 2012, conforme divulgado no Edital n.º 17/2012, o público 
interessado deverá se apresentar ao local de aplicação das provas com 30 
(trinta) minutos de antecedência do horário previsto para seu início, portando 
documento de identidade em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto 
que permita o reconhecimento. 

 
2. Será permitido o acesso de no máximo 15 (quinze) pessoas do público a cada 

sala de prova. O público ingressará na sala escolhida para a assistência até 15 
(quinze) minutos antes do horário previsto para o início das arguições. 

 
3. O público deverá permanecer na mesma sala de prova escolhida para a 

assistência, não podendo trocar de sala ou transitar pelos andares de aplicação 
das provas. 

 
4. O público não poderá se ausentar da sala de prova escolhida para a 

assistência durante a arguição de um candidato. Ao optar por se retirar da sala, 
no encerramento de uma arguição, o público não poderá permanecer nos 
andares de aplicação das provas. 

 
5. Não será permitido o acesso, às salas de provas, de pessoas do público 

assistente portando telefone celular, fone de ouvido, agenda eletrônica, 
calculadora eletrônica, notebook, palmtop, tablet, MP3 ou superiores, rádio, 
receptor, gravador, caneta eletrônica, walkman, relógio com calculadora, ou 
quaisquer aparelhos eletrônicos e similares. 

 
6. Durante a arguição, nas salas de provas, não serão permitidas a comunicação 

de pessoas do público assistente, entre si ou com candidato, ou a prática de 
qualquer outro ato que possa interferir na concentração ou no rendimento do 
candidato. 

 
7. O público assistente deverá observar, ainda, as demais instruções da Fundatec 

no local de aplicação das provas. 
 
8. Em caso de inobservância das condições previstas neste Edital, bem como na 

hipótese de eventual prejuízo ao bom andamento dos trabalhos, a Fundatec 
reserva-se o direito de impedir o acesso ou a permanência do público 
assistente. 

 
 
Porto Alegre, 30 de julho de 2012. 
 
 
 

Carlos Henrique Kaipper, 
Procurador-Geral do Estado. 

 
 

Euzébio Fernando Ruschel, 
Presidente da Comissão de Concurso. 

 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
Roselaine Rockenbach, 
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos. 


