
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA  
EDITAL Nº 08/2014 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 – AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL 

HOMOLOGAÇÃO OFICIAL DAS INSCRIÇÕES 
 

O Secretário de Estado da Fazenda, através da Comissão de Concurso Público da Secretaria da Fazenda, 
designada pela Portaria nº 10/2014, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 24 de janeiro de 2014, 
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. 
 
1.5 Ressalta-se que todas as declarações realizadas na ficha de inscrição serão aferidas no ato da posse. 
 
2. RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSO 
 
A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o período 
de 14 a 16/07/2014, decidindo o que segue:  
 
2.1 RECURSOS INDEFERIDOS 
 
2.1.1 Mantém a avaliação da Comissão, informada na fase preliminar, tendo em vista que o laudo médico 
apresentado não especifica o grau ou nível da deficiência, conforme previsto no Decreto Estadual nº 
44.300/20065 alterado através do Decreto Estadual nº 46.656/09 e item 6.2.15.4 do Edital de Abertura. 
Candidato com inscrição de número: 29901196784-7 e 29901210664-6. 
 
2.1.2 Mantém a avaliação da Comissão, informada na fase preliminar, tendo em vista que os documentos 
apresentados informam que os candidatos possuem deficiência que não se enquadra no Decreto Estadual 
nº 44.300/2006. Candidatos com inscrição de número: 29901202498-3, 29901209698-2, 29901198282-3, 
29901201001-4, 29901207811-9, 29901201188-7, 29901203572-0, 29901208997-8, 29901202755-2, 
29901209645-1, 29901203490-0, 29901208707-0, 29901201921-6, 29901206042-9, 29901210010-1 e 
29901199589-1. 
 
2.1.3 Pedido indeferido, mantida a Banca Examinadora, pois o devido esclarecimento já foi prestado ao 
órgão competente. Candidatos com inscrição de número: 29901206084-1. 
 
2.1.4 Pedidos indeferidos conforme os subitens 5.3.5 e 5.3.6 constantes no Edital de Abertura. Candidatos 
com inscrição de número: 29901205725-7 
 
2.2 RECURSOS DEFERIDOS 
 
2.2.1 Pedidos deferidos, homologar o 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 as informações 
concedidas no período de recurso, esclarecem a deficiência do qual o candidato é portador e sua condição 
para exercício do cargo. Candidatos com inscrição de número: 29901204521-6, 29901209884-9, 



29901203299-5, 29901211031-4, 29901202680-0, 29901197059-8, 29901203732-2, 29901197456-7, 
29901205068-9, 29901200906-3, 29901205794-4, 29901210122-7. 
 
2.2.3 Pedido deferido, concedido o pedido de necessidade especial para o dia de prova – sala de 
amamentação. Candidato com inscrição de número: 29901209233-4. 
 
2.2.4 Pedido deferido: retira-se o candidato de inscrição nº 29901199283-0 e 29901197663-0 do cadastro 
de Negros e Pardos. 
 
2.2.4.1 O deferimento da inscrição nº 29901199283-0 torna sem efeito o pedido de recurso da inscrição nº 
29901199236-9. 
 
2.2.5 Pedido deferido, correção do nome. Candidato com inscrição de número: 29901201156-2. 
 
2.3 RESULTADOS DA COMISSÃO DE CONCURSOS 
 
2.3.1 A Comissão de Concursos retifica a necessidade especial para o dia da prova, publicado no Edital Nº 
06/2014 que passa ser o que segue e não como constou: 
 
2.3.1.1 Uso de prótese auditiva - Candidato com inscrição de número: 29901202642-7. 
 
2.3.2 A Comissão de Concurso concede o pedido de necessidade especial para o dia da prova, conforme 
segue: 
 
2.3.2.1 Sala de amamentação – Candidata com inscrição de número: 29901208814-5. 
 
 

 
 

Porto Alegre, 28 de julho de 2014. 
 
 

Odir Tonollier 

Secretário de Estado da Fazenda 

 


