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EDITAL N.º 11/2012 
 
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. Resultado dos pedidos de reconsideração das provas da Fase Intermediária do certame, 
disponível nos sítios da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.rs.gov.br) e da Fundatec 
(www.fundatec.org.br), a partir das 18 horas do dia 13 de abril de 2012: 

 
a) DEFERIMENTO, nos termos da manifestação da Comissão de Concurso, do pedido de 

reconsideração nº 17814021866-1; 
 
b) INDEFERIMENTO, nos termos da manifestação da Comissão de Concurso, dos pedidos de 

reconsideração nºs 17814021856-3, 17814021949-2 e 17814022229-1; 
 
c) NÃO CONHECIMENTO, nos termos da manifestação da Comissão de Concurso, dos 

pedidos de reconsideração nºs 17814021793-9, 17814021795-9 e 17814021936-4; 
 
d) ACOLHIMENTO das manifestações da Banca Examinadora, para NÃO CONHECER, 

DEFERIR ou INDEFERIR os demais pedidos de reconsideração. 
 
2. As notas e médias das provas da Fase Intermediária, após a apreciação dos pedidos de 

reconsideração, identificadas pelo número de inscrição dos candidatos, estarão disponíveis 
nos sítios da Procuradoria-Geral do Estado e da Fundatec, a partir das 18 horas do dia 13 de 
abril de 2012, considerando-se aprovados os candidatos assim apontados na listagem, 
conforme item 34.4 do Edital de Abertura do certame. 

 
3. As provas dos candidatos, após a análise dos pedidos de reconsideração pelos respectivos 

examinadores, estarão disponíveis na sede da Fundatec, a partir do dia 16 de abril de 2012. 
 
4. Os candidatos aprovados na Fase Intermediária ficam convocados à realização da inscrição 

definitiva, nos termos do item 35 do Edital de Abertura, no período de 16 a 20 de abril de 
2012, conforme formulário e instruções disponíveis nos sítios da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Fundatec. 

 
 
Porto Alegre, 12 de abril 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. 
 


