
EDITAL Nº 056/2018, DE 06 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

Homologação Preliminar das Inscrições do 
Concurso Público nº 02/2018. 

 
 

A Prefeita do Município de Estância Velha, por este Edital, torna pública a 
Homologação das Inscrições – Lista Preliminar do Concurso Público Nº 02/2018 e 
abre prazo recursal quanto a homologação, nos termos abaixo, e comunica o que 
segue: 

 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Preliminar 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 
as Pessoas com Deficiência, cujas inscrições foram homologadas, estão 
apresentados na listagem referida no item anterior, indicados com “SIM” na coluna 
Pessoa com Deficiência. 

1.3 Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas 
aos candidatos negros, cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na 
listagem referida no item 1.1 do presente Edital, indicados com “SIM” na coluna 
Negros. 

1.4 As inscrições de nº 46501123425-1 e 46506130960-5 não foram 
homologadas neste Concurso Público tendo em vista o previsto no item 3.14.1 do 
Edital de Abertura, ficando homologada somente a última inscrição registrada no 
sistema e paga destes candidatos.  
 

2. VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

2.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 46506131741-0 e 46508138458-9 
tiveram seu pedido de reserva de vaga deferido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

2.2.1 O candidato de inscrição 46505138638-6 foi homologado sem direito 
a reserva de vaga por não ter apresentado laudo médico conforme exigido no item 
2.2.2 do Edital de Abertura. 

2.2.2 O candidato de inscrição 46502132322-7 teve seu pedido indeferido 
por apresentar o laudo com data anterior a determinada no Edital de Abertura, 
conforme item 2.2.2.3, alínea “a”. 

 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O DIA DE PROVA 

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


3.1 PEDIDOS DEFERIDOS: Serão atendidos os pedidos de condições 
especiais para o dia de prova conforme segue: 

Inscrição Nome Caderno de provas 
ampliado (fonte 24) 

Caderno de provas 
ampliado (padrão 
A3) 

46502132322-7 Cassia Silveira - Sim 

46506131741-0 Clarice Corrêa 
Jacques de Souza 

Sim - 

 

3.2 PEDIDO INDEFERIDO 

3.2.1 O candidato de inscrição n° 46506132616-5 teve seu pedido de 
necessidade especial indeferido por não apresentar o laudo ou atestado médico 
conforme exigido nos itens 2.3.1 e 2.3.6 do Edital de Abertura. 

 

4. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          

4.1 Os candidatos interessados em interpor recursos referentes à 
homologação das inscrições poderão fazê-lo no período de 09 a 11/04/2018. 

 

Estância Velha, 06 de abril de 2018. 

 
Maria Ivete de Godoy Grade 

Prefeita Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Aurea Regina Silva de Brito Bauer 
Secretária da Administração e Segurança Pública.  

 
 

 
 
 
 
 
 


