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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – CEASA/RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 01/2017 
 

EDITAL Nº 02/2017 – ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA 

 
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – CEASA/RS, no uso legal de suas 
atribuições, torna público o presente adendo, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 
 

1. Inclui-se no Edital de Abertura, item 4 – DAS PROVAS, o subitem abaixo, conforme segue: 

4.20. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

4.20.1. De conformidade com a Lei Estadual nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009, os candidatos com 
deficiência que tiverem renda mensal per capita familiar de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional 
podem pleitear a isenção do pagamento da taxa de inscrição.  

4.20.2. Para obter a isenção, os candidatos com deficiência que se enquadrarem no item anterior, deverão 
providenciar a inscrição provisória no site da Fundatec, preencher o formulário disponível no Anexo VI do 
Edital de Abertura, imprimir uma cópia do boleto bancário, juntamente com uma cópia da carteira de 
identidade, atestado médico (original ou cópia autenticada), fornecido por profissional cadastrado pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS, que comprove a deficiência, devendo constar obrigatoriamente o CID e 
comprovante de renda mensal familiar, atestando que recebe até um salário mínimo e meio nacional per 
capita e certidão de nascimento/casamento dos dependentes. 

4.20.2.1. Para a comprovação da renda mensal, o candidato deverá entregar cópia dos contracheques 
demonstrativos de pagamento próprio fornecido pelo empregador, dos meses de dezembro/2016 e 
janeiro/2017 e cópia da carteira de trabalho (página da identificação, página do último contrato de trabalho 
e página da última alteração salarial). Nos casos de autônomo, apresentar declaração firmada sob as 
penalidades da lei, informando de que a atividade laborativa exercida não ultrapassa a renda máxima 
exigida por lei para fazer jus à isenção. 

4.20.2.2. Para a comprovação da renda familiar, o candidato deverá apresentar certidão de nascimento, 
certidão de casamento ou de união estável, cópia dos documentos descritos no subitem 4.20.2.1 dos 
outros membros da família que contribuem na renda familiar. 

4.20.3. A documentação mencionada no item anterior deverá ser remetida via sedex ou entregue 
pessoalmente na Fundatec, sito a Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 - Partenon, em Porto Alegre, 
nos dias 25 a 27/01/2017, no horário das 9h às 17h, em dias úteis. 

4.20.3.1 No caso de envio por sedex valerá a data do carimbo de postagem do Correio. 

4.20.4. A Fundatec não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do SEDEX 
a essa instituição.  

4.20.5. O preenchimento correto do formulário e a apresentação dos documentos são de inteira 
responsabilidade do candidato.  

4.20.6. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta 
sua eliminação do Concurso Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10, do 
Decreto Nacional nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  

4.20.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao (à) candidato (a) que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

b) fraudar e/ou falsificar documentação; e  

c) não observar a forma e o prazo estabelecidos nesse Edital.  

4.20.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição por fax ou por correio 
eletrônico.  

4.20.9. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela Fundatec.  

4.20.9.1. A relação dos pedidos de isenção será divulgada na data determinada no Cronograma de 
Execução, no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  

4.20.10. Haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição, 
conforme período informado no cronograma de execução.  

4.20.11. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua 
inscrição, imprimir o boleto bancário para pagamento até o dia 16/02/2017, conforme procedimentos 
descritos nesse Edital.  
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4.20.12. A Fundatec, a qualquer tempo, poderá fazer diligências relativas à situação declarada pelo 
candidato, deferindo ou não seu pedido de isenção.  

4.20.13. Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém efetue o pagamento do 
boleto bancário, o valor referente a taxa paga não será devolvido.  

 
2. Inclui-se no Anexo V – CRONOGRAMA as datas abaixo: 

EVENTOS BÁSICOS DATA 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 25 a 27/01/2017 

Resultado dos Pedidos de solicitação de isenção da taxa de inscrição 01/02/2017 

Período de Recurso do Resultado dos Pedidos de solicitação de isenção da taxa de inscrição 03 a 07/02/2017 

Resultado dos Pedidos de solicitação de isenção da taxa de inscrição após recurso 10/02/2017 

 
 

3. Inclui-se no Edital de Abertura o Anexo VI – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO, 
conforme abaixo: 

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 

De acordo com a Lei Estadual nº 13.153, de 16 de abril de 2009, os candidatos com deficiência que tiverem renda 
mensal familiar “per capita” de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional podem pleitear a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição.  

OBS: Para obtenção da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição o candidato além de providenciar a inscrição 
provisória, deverá preencher este requerimento de isenção, anexar os documentos comprobatórios e a cópia do 
boleto bancário de inscrição, conforme itens 4.20.2, 4.20.2.1. e 4.20.2.2 do Edital de Abertura. 

INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO 
 
NOME: _________________________________________________________ (nome completo, sem abreviatura)
  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ___________________________ (anexar cópia frente e verso do documento) 
 
ESTADO CIVIL: __________________(em caso de casado anexar cópia da certidão de casamento) 
 
CARGO PRETENDIDO: _____________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO:_________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA - Assinalar as pessoas que residem com o candidato 

(   ) PAI          (   ) MÃE    (   ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO  (   ) IRMÃOS - Quantos ? _____  

(   ) FILHOS - Quantos ? _____   (    )Outros, especificar: ______________________________ 

CONDIÇÕES PROFISSIONAIS - Assinalar a situação correspondente ao candidato, cônjuge ou companheiro(a), 
se for o caso, mãe e/ou pai do candidato solteiro 

           CÔNJUGE OU    

                                CANDIDATO  COMPANHEIRO(A) PAI     MÃE 
Desempregado              (  )              (  )            (  )   (  ) 
Autônomo              (  )              (  )            (  )   (  ) 
Trabalhador com carteira assinada(  )              (  )            (  )   (  ) 
Servidor público                   (  )              (  )            (  )   (  ) 
Aposentado              (  )              (  )            (  )   (  ) 
Pensionista              (  )              (  )            (  )   (  ) 
Nunca trabalhou                   (  )              (  )            (  )   (  ) 
Outros (especificar): _________________________________________________________ 

Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Informo, ainda, que estou ciente 
de que, se comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas ou nos documentos 
apresentados, fico sujeito às penalidades legais cabíveis. Estou ciente de que a falta parcial ou total de 
informações ou documentos é de minha inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo para indeferimento 
desta solicitação. 

Data: ____/____/_______  Assinatura do candidato: _________________________                                                                                          

 
Porto Alegre, 23 de janeiro de 2017.  

 
Ernesto da Cruz Teixeira 

Diretor Presidente da CEASA/RS 


