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EDITAL N.º 09/2012 
 
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 e tendo em vista a 
realização da Fase Intermediária do 13º Concurso de Procurador do Estado, ocorrida no dia 22 de 
janeiro de 2012, torna público o presente Edital, para divulgar o que segue: 
 
1- As notas e médias obtidas pelos candidatos nas provas da Fase Intermediária, identificadas 
pelos números de inscrição, estarão disponíveis, a partir das 18h do dia 15 de março de 2012, nos 
sítios da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.rs.gov.br) e da Fundatec (www.fundatec.org.br). 
 
2- Os pedidos de reconsideração das notas das provas da Fase Intermediária poderão ser 
interpostos a partir da zero hora do dia 16 de março até as 23h 59min do dia 20 de março de 
2012, exclusivamente em formulário eletrônico específico, que estará disponibilizado nos sítios da 
Procuradoria-Geral do Estado e da Fundatec, juntamente com os critérios de correção das provas. 
 
2.1- Durante a fluência do prazo para a interposição de pedidos de reconsideração, as provas 
próprias dos candidatos estarão disponíveis no sítio da Corag (www.corag.rs.gov.br), mediante a 
realização de cadastro eletrônico. 
 
2.2- Para obter vista das provas dos concorrentes, os candidatos deverão dirigir-se à sede da 
Fundatec, sita na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2.012, Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, no 
período de 16 a 20 de março de 2012, das 9h às 17h, em dias úteis, não sendo permitida a 
extração de qualquer espécie de cópia. 
 
 
Porto Alegre, 14 de março de 2012. 
 
 
 

Carlos Henrique Kaipper, 
Procurador-Geral do Estado. 
 
 
 
Euzébio Fernando Ruschel, 
Corregedor-Geral e Presidente da Comissão de Concurso. 

 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
Eloisa Agra Hassen, 
Diretora do Departamento de Administração. 
 


