
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
EDITAL Nº 05/2011 

 
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 
 
 
A COMISSÃO DE CONCURSO, designada mediante Portaria nº 258, de 18/05/11, 
publicada no DOE de 19/05/11, alterada pela Portaria nº 371, de 20/07/11, 
publicada no DOE de 21/07/11, por seu Presidente, com fundamento no item 30 do 
Edital de Abertura do Concurso, torna público o presente Edital, que divulga o dia, 
o horário e o local de realização da prova da Fase Preliminar do certame, conforme 
segue: 
 
DIA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
A prova da Fase Preliminar (Prova Objetiva de Língua Portuguesa e de Disciplinas 
Jurídicas) será realizada no dia 11/12/2011 (domingo), às 8h, nos Prédios 11 e 15 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC, sita na 
Avenida Ipiranga, nº 6.681 – Bairro Partenon, Porto Alegre/RS. 
 
Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com 1 (uma) hora de 
antecedência, munidos de caneta tipo esferográfica, com tinta azul ou preta de 
ponta grossa, e documento de identidade em perfeitas condições de uso, inviolado 
e com foto que permita o reconhecimento. 
 
A Prova Objetiva de Língua Portuguesa e de Disciplinas Jurídicas terá duração de 
5 (cinco) horas. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos de seu início. 
 
Não será admitido à sala de prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido. 
 
Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, 
tampouco serão aplicadas provas fora do local e horário designados no presente 
Edital. 
 
Ao entrar na sala de prova o candidato não poderá manusear e/ou consultar 
nenhum tipo de material. 
 
Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de espécie alguma, 
bem como o uso de telefone celular, fone de ouvido, agenda, calculadora 
eletrônica, notebook, palmtop, tablet, MP3 ou superiores, rádio, receptor, gravador, 
caneta eletrônica, walkman, relógio com calculadora, ou quaisquer aparelhos 
eletrônicos e similares. O candidato que se apresentar no local de prova com 
algum dos aparelhos mencionados deverá desligá-lo e colocá-lo embaixo de sua 
cadeira. A Procuradoria-Geral do Estado e a Fundatec não se responsabilizarão 
por perdas ou extravios de objetos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização da prova. 
 
O candidato, durante a realização da prova, não poderá usar óculos escuros e 
acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, cachecol, echarpe e similares. 
 
Para segurança dos candidatos e garantia da lisura do concurso, a Fundatec 
poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de 
todos os candidatos no dia de aplicação da prova, bem como usar detector de 
metais durante a realização da prova. 
 
Porto Alegre, 28 de novembro de 2011. 
 
 

Euzébio Fernando Ruschel, 
Corregedor-Geral e Presidente da Comissão de Concurso. 

 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
Ricardo Decesaro da Silva, 
Diretor do Departamento de Administração. 


