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INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS – IGP/RS  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2017 
 

EDITAL Nº 05/2017 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 
 

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS, Cleber Ricardo Teixeira Müller, Perito Criminal, 
por este Edital, torna pública a Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do Concurso Público Nº 
01/2017 nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Definitiva de inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  

 

2. RESULTADO DOS RECURSOS  

A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o 
período de 07 a 09/06/2017, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS DEFERIDOS 

2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 42801784778-3, 42806775389-1 e 42802781297-8 tiveram seu 
pedido em concorrer à reserva de vagas para pessoas com deficiência deferido, pois encaminharam 
laudo médico no período previsto no Cronograma de Execução do Edital de Abertura. 

2.1.2 O candidato de inscrição nº 42805766675-2 teve seu pedido de concorrer à reserva de vagas 
para Pessoas Negras ou Pardas deferido. 

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS 

2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 42802792737-7 e 42804769015-5 tiveram seu pedido indeferido, 
pois são argumentações inconsistentes, extemporâneas, que estiveram fora das especificações 
estabelecidas para a interposição. 

2.2.2 Os candidatos de inscrição nº 42805796786-4, 42803794073-5 e 42803760414-3 tiveram seu 
pedido indeferido, pois não encaminharam laudo médico conforme determinado pelo Edital de Abertura, 
subitem 2.2.3. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 42806788865-6 teve seu pedido indeferido, pois não efetuou o 
pagamento da Guia de Arrecadação com a taxa de inscrição no prazo previsto, conforme Cronograma de 
Execução do Edital de Abertura. 

2.2.4 O candidato de inscrição nº 42803789897-6 teve seu pedido indeferido, pois já está homologado 
nesse Concurso Público. 

2.2.5 O candidato de inscrição nº 42801762992-0 teve seu pedido indeferido, pois o pagamento da taxa 
de inscrição não foi identificado. 

2.2.6 O candidato de inscrição nº 42806791742-3 teve seu pedido indeferido, pois não enviou o laudo 
médico da forma prevista no subitem 2.2.4 do Edital de Abertura. 

Porto Alegre, 14 de junho de 2017. 
 
 
 

Cleber Ricardo Teixeira Müller 
 

Perito Criminal 
Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS 
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