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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

EDITAL Nº 05/2019 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES  

 

O Sr. Claudiomiro Gamst Robinson, Prefeito Municipal de Salto do Jacuí, por este Edital, torna 
pública a Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do Concurso Público Nº 01/2019, 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 20 a 22/02/2019, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS DEFERIDOS 

2.1.1 O candidato de inscrição n° 49623284371-8 teve seus pedidos de Acesso facilitado e sala 
próxima ao banheiro deferidos, conforme análise da comissão de Concursos. 

2.1.2 O candidato de inscrições n° 49632279471-0, 496297383-0 teve seu pedido de correção de 
nome deferido, conforme análise da comissão de Concursos. 

2.1.3 Os candidatos de inscrições nº 49631298318-5, 49635298329-8 e 49604296996-4 tiveram seus 
recursos deferidos, passando a constar na Lista de Homologação Definitiva de Inscritos. 

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS OU INCONSISTENTES 

2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 4626291998-5 e 496022776781-3 tiveram seus recursos 
indeferidos, tendo em vista que o pagamento do boleto bancário não foi efetuado dentro do período 
previsto no Cronograma de Execução, conforme item 3.14 do Edital de Abertura. 

2.2.2 Os candidatos de inscrição nº 49631298318-5, 49635298329-8 e 49604296996-4 tiveram seus 
recursos indeferidos conforme subitem 3.15.2 do Edital de Abertura, pois os boletos foram gerados e 
pagos após as 22h30min do dia de vencimento, e títulos gerados após esse horário somente são 
validados no dia posterior, sendo o valor do pagamento estornado no outro dia. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 49620307475-4 teve seu recurso indeferido, conforme item 3.16 do 
Edital de Abertura.  

2.2.4 Os candidatos de inscrição nº 49631307693-1, 49631292929-9, 49635293322-6, 49629277069-
3, não tiveram seus recursos respondidos pois são argumentações inconsistentes, extemporâneos, 
que estiveram fora das especificações estabelecidas para a interposição. 

2.2.5 O candidato de inscrição nº 49633290761-1 teve seu recurso indeferido, conforme já informado 
no item 3.13.1 do Edital de Abertura nº 01/2019. 
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3. DECISÃO DA COMISSÃO 
3.1 Os candidatos de inscrição nº 49618300891-1, 49632300803-1 e 49624284859-1 tiveram suas 
inscrições homologadas, passando a constar na Lista de Homologação Definitiva de Inscritos. 
 

 

 

 

 

 
Salto de Jacuí, 01 de março de 2019. 

 
Claudiomiro Gamst Robinson  

Prefeito Municipal 
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