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EDITAL 57/2017 
 

CONCURSO PÚBLICO 571 – PROCURADOR MUNICIPAL 

 

A Procuradoria-Geral do Município juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

através da Fundatec Concursos, torna público: 

1. As Notas Preliminares da Prova Oral, conforme Anexo I; 

2. O Gabarito da Prova Oral, conforme Anexo II; 

3. O Prazo para interposição de Recursos Administrativos referentes às Notas Preliminares, que será no 

período de 20 a 22/12/2017, através de Formulário Eletrônico disponível no site da Fundatec Concursos: 

http://www.fundatec.org.br/portal/concursos.  

3.1. Os candidatos poderão solicitar acesso a gravação da sua prova oral: 

a) Através de Formulário Eletrônico disponível no site da Fundatec Concursos: 

http://www.fundatec.org.br/portal/concursos, no período entre às 18 horas do dia 18 de dezembro 

de 2017 e às 12 horas do dia 21 de dezembro de 2017 (observado o horário de Brasília/DF), ou 

b)  diretamente na sede da Fundatec, Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, no 

período de 19 de dezembro de 2017 a 21 de dezembro de 2017, das 10h às 17h (observado o 

horário oficial de Brasília/DF). 

3.1.1. A disponibilização da gravação da sua prova oral, solicitada nos termos do item 3.1, “a”, deste Edital, 

será enviada por e-mail ao candidato, conforme ordem de solicitação e disponibilidade técnica, até o 

limite das 18 horas do dia 21 de dezembro de 2017. 

3.1.2. As solicitações realizadas diretamente na sede, nos termos do item 3.1, “b”, serão atendidas de 

imediato, sendo necessário que o candidato compareça munido de pendrive. 

3.1.3. A Fundatec não se responsabilizará por problemas técnicos relativos à capacidade de caixa de e-mail 

do candidato ou quaisquer outros problemas que impossibilitem o recebimento da gravação 

solicitada.  

3.1.4.  O candidato deverá acusar o não recebimento da gravação solicitada das 9 horas às 12 horas do 

dia 22/12/2017, através do telefone (51) 3320.1021. 

4. A Entrega dos Títulos, que será no período de 20 a 22/12/2017, sendo que todos os candidatos que 

constam no Anexo I, poderão realizar as entregas dos títulos, observado o disposto no item 11.5 – 5ª 

FASE: DA PROVA DE TÍTULOS e seus subitens do Edital de Abertura. 

http://www.fundatec.org.br/portal/concursos
http://www.fundatec.org.br/portal/concursos
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5. O Formulário de Entrega de Títulos, será disponibilizado no portal da Fundatec das 18 horas do dia 

18/12/2017 às 18 horas do dia 22/12/2017. 

5.1. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova oral, conforme disposto no item 

11.5.2 do Edital de Abertura. 

 

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2017. 

 

EUNICE FERREIRA NEQUETE, 

Procuradora-Geral do Município. 

 

JOSÉ ALFREDO PARODE,  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 


