
    

 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018  

 

EDITAL Nº 23/2018 – DATA, HORA E LOCAL DAS PROVAS DISCURSIVAS –  
CARGO: PROCURADOR 

 
O Superintendente Administrativo e Financeiro, Gilson Roberto Bolsin da Silva, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, 

DIVULGAM o que segue: 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

1.1. A Prova Discursiva será realizada na FUNDATEC, sito a Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – 
Partenon, no município de Porto Alegre/RS, nos dias 02 e 03/06/2016, Sábado e Domingo, no turno da 
tarde, conforme segue. 

1.1.1 GRUPO I – SÁBADO: Turno Tarde. 

1.1.1.1 Horário de apresentação dos candidatos: 13 horas. 

1.1.1.2 Horário de fechamento dos portões: 14 horas. 

1.1.1.3 Início das Provas: 14 horas 30 minutos. 

1.1.2 GRUPO II – DOMINGO: Turno Tarde. 

1.1.2.1 Horário de apresentação dos candidatos: 13 horas. 

1.1.2.2 Horário de fechamento dos portões: 14 horas. 

1.1.2.3 Início das Provas: 14 horas 30 minutos. 

1.2 Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

1.3 Em ambos os dias, os candidatos terão 05 horas para a resolução da Prova Discursiva.  

1.4 A sala de realização da prova será informada no dia da aplicação. 

1.5 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados.  

1.6 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 

poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou 

atraso. 

1.7 O não comparecimento, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 

resultará em sua eliminação do Concurso.  

1.8 A identificação correta do local de realização da Prova Discursiva e o comparecimento no horário 

determinado é de responsabilidade do candidato.  

1.9 Durante a realização da prova, não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer espécie. 

O candidato que estiver portando algum pertence proibido deverá depositá-lo na embalagem fornecida pelo 

fiscal da aplicação. 

2. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

2.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão, pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa, não sendo permitida a 
interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso do candidato inscrito na condição de 
pessoa com deficiência ou que tenha solicitado atendimento diferenciado para realização da prova, dentro 
do princípio da razoabilidade. 

2.2 A letra deverá ser legível e de tamanho regular.  



2.3 As Folhas Definitivas da Prova Discursiva não poderão ser assinaladas, assinadas, rubricadas e/ou 
conter qualquer palavra e/ou marca que a identifique em outro local que não seja em seu cabeçalho, sob 
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição dos textos definitivos acarretará nota zero na Prova Discursiva.  

2.4 Não há exigência de linhas estabelecidas para a elaboração do Parecer. 

2.5 Será permitida consulta exclusivamente ao Vade Mecum, e o candidato deverá inutilizar Súmulas e 
exposição de motivos do Código de Processo Civil.  

2.5.1 A inutilização das Súmulas e da exposição de motivos do CPC deverá ser realizada mediante a 
colocação de capas com grampos nas respectivas folhas.  

2.5.2 Destaques no texto, com marca-texto e sublinhado, serão permitidos.  

2.6 Marcadores de página (adesivos com anotações, clips, durex, etc), à exceção de marcador integrante 
da publicação, bem como xerox de legislação, textos impressos e encadernados, não serão permitidos. 

2.7 Não será permitida a utilização de material impresso obtido por intermédio da Internet.  

2.8 Não será permitida a consulta de Códigos Comentados, Códigos Anotados e/ou Códigos Interpretados.  

2.9 Será vedado qualquer tipo de empréstimo de material de consulta durante a realização das Provas 
Discursivas. 

2.10 A Prova Discursiva, serão distribuídas e avaliadas considerando-se os seguintes aspectos:  

a) O atendimento ao tema proposto na questão;  

b) A clareza de argumentação/senso crítico;   

c) A formalidade de introdução, desenvolvimento e conclusão;  

d) A seletividade de informação;  

e) A criatividade/originalidade;  

f) A utilização da norma padrão da Língua Portuguesa.  

2.11 O candidato terá atribuída nota 0 (zero) à questão da Prova Discursiva que não atenda aos seguintes 
requisitos:  

a) for assinada fora do local apropriado;  

b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;  

c) estiver em branco;  

d) manuscrita em letra ilegível e/ou incompreensível ou com outro meio que não o determinado neste Edital; 
e) fugir ao tema proposto;  

f) redigir texto inferior ao número de linhas estipuladas;  

g) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;  

h) manuscrita com lápis ou caneta com tinta de cor diferente de azul ou preto;  

i) versão definitiva redigida com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, parágrafos e/ou 
margens; 

j) Apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 
nome qualquer, número (s), letra (s), sinais, desenhos ou códigos);  

2.12 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima, para a elaboração da sua resposta.  

2.13 A Folha de Respostas Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. 
As folhas para rascunho, no caderno de provas, são de preenchimento facultativo e não valerão para a 
finalidade de avaliação da Prova Discursiva.  

2.14 Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado pela Banca Examinadora. 

2.15 Será anulada a Prova Discursiva do candidato que não devolver seu caderno de texto definitivo.  

2.15.1 Também será anulada a Prova do candidato que não responder a questão na sua respectiva Folha 
Definitiva.  

2.15.2 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva por erro ou desatenção do candidato.  

2.16 A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta resolução das 
questões acarretará em desconto na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.  

2.17 O candidato não habilitado na Prova Discursiva será excluído do Concurso. 



3. É parte integrante deste Edital o ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. 
 

Porto Alegre, 25 de maio de 2018. 

 

 

Gilson Roberto Bolsin da Silva  

 

Superintendente Administrativo e Financeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA DISCURSIVA 
 

Cargo - 09 Procurador 

Nome Inscrição 
Pessoas 

com 
Deficiência 

Negros ou 
Pardos 

Forma 
de 

Acesso 

AMANDA MARUN HOLANDA DE OLIVEIRA 46209018824-6 Não Não Universal 

CAROLINA VICENTE BISOGNIN 46209087142-3 Não Não Universal 

CHARLES ZANINI PIZONI 46209075687-4 Sim Não PCD 

DANIEL AUGUSTO SILVA RESENDE 46209043460-4 Não Não Universal 

EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 46209069981-6 Não Não Universal 

FELIPE CASTILHO DE LIMA 46209080673-0 Não Não Universal 

FELIPE DE FARIA RAMOS 46209090741-8 Não Não Universal 

FELIPE LEAL MARKUSONS 46209088473-6 Não Não Universal 

FERNANDA BARDICHIA PILAT YAMAMOTO 46209073149-2 Não Não Universal 

GUILHERME JANTSCH 46209035155-1 Não Não Universal 

JOÃO ROBER MELO CIRNE 46209073306-4 Não Não Universal 

LARA GUIMARãES TREIN 46209017313-5 Não Não Universal 

LUCIO ANTONIO MACHADO ALMEIDA 46209042927-1 Não Sim PNP 

LUIZ HENRIQUE PEREIRA ERTHAL DA COSTA 46209079869-8 Não Não Universal 

MARCELO LUIS KOCH 46209043914-0 Não Não Universal 

RAFAEL DA SILVA 46209034708-8 Não Não Universal 

ROBERT WALLACE ANJOS SANTOS 46209041161-0 Não Sim PNP 

THIAGO RUANO TOASSI COSTA 46209065948-8 Não Não Universal 

WEDNER DE AQUINO LACERDA 46209037008-6 Não Não Universal 

WILLIAN KENDI NISHIO NASSU 46209063590-7 Não Não Universal 

     PCD - Pessoas com Deficiência 
    PNP - Pessoas Negras ou Pardas 
     


