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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

 

EDITAL Nº 02/2019 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES  

 

O Município de Gramado, neste ato representado pelo Sr. João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Prefeito de 
Gramado, por este Edital, torna pública 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 da Fundatec realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos 
durante o período de 11 a 15/01/2019, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS DEFERIDOS 

2.1.1 Os candidatos de inscrição nº 48711255440-4, 48726255457-3, 48761249529-9, 48772249526-5, 
48746267953-3, 48746267944-5, 48761256156-0 e 48746246879-5 tiveram seu pedido de alteração de 
dados cadastrais deferido. 

2.1.2 O candidato de inscrição n° 48723260989-7 teve seu pedido de Auxilio Preenchimento deferido, 
conforme análise da comissão de Concursos. 

2.1.3 Os candidato de inscrição nº 48701263608-6 e 48768259371-6 tiveram seu pedido deferido devido 
terem pago o boleto dentro do prazo estabelecido, sendo assim passam a constar na lista definitiva de 
inscritos. 

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS OU INCONSISTENTES 

2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 48746253293-4, 48713237641-8, 48764269208-2, 48746248140-2, 
48726260272-9, 48726264686-1, 48711264736-7, 48747264752-3, 48754264262-7, 48761254028-6, 
48740264200-0, 48724253590-3, 48713264316-9, 48705239611-0, 48713268296-2, 48772262763-9, 
48766255952-0, 48737263504-9, 48713237403-0 e 48701238353-0 tiveram seu recurso indeferido, tendo 
em vista que o pagamento do boleto bancário não foi efetuado dentro do período previsto no Cronograma 
de Execução, conforme item 1.2 do Edital de Abertura. 

2.2.2 Os candidatos de inscrição nº 48746265501-0, 48780245373-1, 48767247257-0, 48746246302-1, 
48749266308-3, 48754266330-2, 48746244127-0, 48746266220-1, 48750235898-0, 48729242377-9, 
48749258049-1, 48732242564-2 e 48736258011-3 tiveram seu recurso indeferido por não terem 
encaminhado laudo médico ou documento comprobatório dentro do período previsto no Cronograma de 
Execução, conforme subitem 1.2 do Edital de Abertura. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 48746244625-7 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que o laudo 
médico enviado está fora do prazo estabelecido pelo subitem 2.2.2.3 do Edital de Abertura. 

2.2.4 2O candidato de inscrição nº 48746244127-0 teve seu recurso indeferido, visto que o documento 
enviado não refere-se a laudo médico, conforme subitem 2.2.2.4 do Edital de Abertura. 
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2.2.5 O candidato de inscrição nº 48711257228-6 teve seu recurso indeferido, visto que sua solicitação se 
enquadra em um Atendimento Especial para o dia da prova e deve seguir o subitem 2.3.5.1 do Edital de 
Abertura. 

2.2.6 Os candidatos de inscrição nº 48756261507-8 e 48773268153-9 tiveram seu recurso indeferido para 
alteração/cancelamento do cargo, conforme subitem 3.11 do Edital de Abertura. 

2.2.7 Os candidatos de inscrição nº 48750263803-0, 48739244547-4, 48750260060-2, 48768259371-6, 
48755241044-0, 48747240086-0, 48765253490-0, 48741249764-0, 48749245541-3, 48746268540-2, 
48743269121-2, 48759269151-1, 48707246027-9, 48749256444-8, 48749249480-4, 48760268797-1 e 
48708259144-0 não tiveram seu recurso respondidos pois são argumentações inconsistentes, 
extemporâneos, que estiveram fora das especificações estabelecidas para a interposição. 

2.2.8 Os candidatos de inscrição nº 48702244997-0 e 48746262747-9 tiveram seu recurso indeferido, visto 
que suas inscrições foram bloqueadas, conforme subitem 3.13.1 do Edital de Abertura. 

2.2.9 Os candidatos de inscrição nº 48749242465-3, 48755242460-1, 48723266294-2 tiveram seu recurso 
indeferido, pois, para proceder a alteração dos dados cadastrais, o candidato deve encaminhar o 
documento de identificação para o e-mail concursos@fundatec.org.br. 

 

 

 
Gramado, 18 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci 
Prefeito de Gramado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio Cesar Dorneles da Silva 
Secretário Municipal da Administração 
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