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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018  

EDITAL Nº 06/2018 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES  

 

Ernani de Freitas Gonçalves, Prefeito do Município de Eldorado do Sul, por este Edital, torna público a 
Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do Concurso Público Nº 01/2018, 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 13 a 17/08/2018, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS INDEFERIDOS 

2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 47417155462-4 e 47430164094-9 tiveram seu recurso indeferido, 
pois conforme subitem 3.14.1 do Edital de Abertura, caso o candidato inscreva-se para mais de um 
cargo, com provas realizadas no mesmo turno, a Fundatec homologará APENAS a última inscrição 
registrada no Sistema e devidamente confirmada por pagamento, as demais serão bloqueadas no 
sistema. 

2.1.2 Os candidatos de inscrição nº 47403167565-2 e 47405152954-3 tiveram seu recurso indeferido, 
tendo em vista que o pagamento do boleto bancário não foi efetuado dentro do período previsto no 
Cronograma de Execução do Edital de Abertura. 

2.1.3 Os candidatos de inscrição nº 47430165779-0, 47434152555-9, 47430170593-5, 47430162947-0, 
47435152441-7 e 47434152555-9 tiveram seu recurso indeferido, pois são argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, fora da interposição para recurso.  

2.1.4 O candidato de inscrição nº 47429168679-1 teve seu recurso indeferido, pois não está homologado 
nesse Concurso Público. 

2.1.5 O candidato de inscrição nº 47427165964-9 teve seu recurso indeferido, pois não compareceu na 
Perícia Médica conforme Edital de convocação nº 04/2018, publicado em 03/08/2018 no site da 
Fundatec www.fundatec.org.br.  

2.1.6 O candidato de inscrição nº 47425166085-9 teve seu recurso indeferido, pois não encaminhou o 
laudo médico conforme previsto no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

2.1.7 O candidato de inscrição nº 47421155254-2 teve seu recurso indeferido, pois efetuou o pagamento 
do boleto bancário após o prazo estabelecido pelo Cronograma de Execução do Edital de Abertura. 

 

Eldorado do Sul, 24 de agosto de 2018. 

 

Ernani de Freitas Gonçalves  

Prefeito  
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