
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA 
 

EDITAL Nº 05/2014 – HOMOLOGAÇÃO OFICIAL DAS INSCRIÇÕES 
 

O Secretário de Estado da Fazenda, através da Comissão de Ingresso, em conformidade com o 
Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2013, destinado ao provimento de cargo na classe 
inicial (letra A) de Auditor do Estado do Quadro de Pessoal Efetivo da Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado - Secretaria da Fazenda, torna público o presente Edital para divulgar o que 
segue: 
 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1. A Lista Oficial de Inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  
 
1.2. Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas aos Candidatos com 
Deficiência, cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na listagem referida no 
item anterior, indicados com “SIM” na coluna Candidato com Deficiência. 
 
1.3 Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas aos Candidatos 
Negros e Pardos, cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na listagem referida 
no item 1.1 do presente Edital, indicados com “SIM” na coluna Negros e Pardos. 
 
1.4. 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 Necessidades Especiais. 
 
2. RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSO 
 
A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos 
durante o período de 17 a 19/02/2014, decidindo o que segue:  
 
2.1 RECURSOS INDEFERIDOS 
Pedidos Indeferidos, conforme previsto no Decreto Estadual nº 44.300/2006 alterado através do 
Decreto Estadual nº 46.656/09, e no item 5.3.9 do Edital de Abertura.  
 
2.1.1 Mantém a avaliação da Comissão informada na fase preliminar, tendo em vista que os 
documentos apresentados informam que o candidato possui deficiência que não se enquadra no 
Decreto Estadual nº 44.300/2006. Candidato com inscrição de número: 27301053805. 
 
2.1.2 O laudo médico apresentado não possui informações suficientes para que a Comissão 
avalie a deficiência que o candidato possui e a relacione com os critérios estabelecidos no 
Decreto Estadual nº 44.300/2006. Candidatos com inscrição de número: 27301060477 e 
27301056525. 
 
2.1.3 O laudo médico não apresenta o nível de limitação que o candidato possui. A Classificação 
Internacional de Doenças - CID apresentada não é correlacionada ao quadro descrito. Candidato 
com inscrição de número: 27301057291. 
 
2.1.4 O laudo não apresenta a acuidade visual para que a Comissão avalie a deficiência que o 
candidato possui e a relacione com os critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 
44.300/2006. Candidatos com inscrição de número: 27301032242 e 27301033237. 
 
2.1.5 Não há prejuízo funcional para que o candidato seja enquadrado nas cotas de pessoas com 
deficiência - PCD. Conforme Decreto Estadual nº 44.300/2006, art. 3º, inciso I, serão 
considerados pessoas com deficiência, as que apresentam as categorias definidas no referido 
Decreto “exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de atividades”. Candidatos com inscrição de número: 27301052746, 27301028783 
e 27301040942. 
 
2.1.6 A CID apresentada é de Tetraplegia, uma condição severa e grave, que consiste na 
incapacidade de utilizar os quatro membros para as atividades do cotidiano. No entanto o 
atestado apresentado informa a independência total para algumas atividades, o que resulta em 
contradição à situação a qual o candidato se encontra. Candidato com inscrição de número: 
27301054782. 
 
2.1.7 O Concurso referido é regido pela legislação estadual, conforme mencionado no Edital. 
Conforme Decreto Estadual nº 44.300/2006, art. 3º, inciso II, serão considerados pessoas com 
deficiência, as que apresentam as categorias definidas no referido Decreto, sendo considerada 
deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500 hz, 2.000 hz e 3.000 hz. Candidato com inscrição 
de número: 27301021321. 
 
2.1.8 Laudo Ilegível. Candidato com inscrição de número: 27301041653.  
 
2.1.9 Não serão aceitos documentos fora do prazo previsto em Edital. Candidato com inscrição 
de número: 27301025682. 
 



 

2.2 RECURSOS DEFERIDOS 
Pedidos deferidos, conforme previsto no Decreto Estadual nº 44.300/2006 alterado através do 
Decreto Estadual nº 46.656/09, e no item 5.3.9 do Edital de Abertura. 
 
2.2.1. Homologado candidato com direito à reserva de vaga por considerar que a deficiência não 
impede o normal desempenho de todas as atividades do cargo, bem como porque as 
informações concedidas no período de recurso, esclareceram a deficiência do qual o candidato é 
portador e a sua condição para o exercício do cargo. Candidatos com inscrição de número: 
27301044939; 27301049124; 27301033743 e 27301030176. 
 
2.2.2 Concedido pedido de necessidade especial para o dia de prova - uso de prótese auditiva. 
Candidato com inscrição de número: 27301040142. 
 
2.2.3. Atendido, tendo em vista que por um equívoco do sistema, os campos de “Negros e 
Pardos”, “Pessoa com Deficiência” e “Necessidades Especiais” ficaram em branco. Candidatos 
com inscrição de número: 27301020837 e 27301020701. 
 
 

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2014. 
 
 

Odir Tonollier 
Secretário de Estado da Fazenda 

 


