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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2019  

 

EDITAL Nº 05/2019 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES  

 

Mario Raul da Rosa Correa, Prefeito Municipal de Quaraí, por este Edital, torna pública a Homologação 
das Inscrições – Lista Preliminar do Processo Seletivo Público nº 01/2019, 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 A homologação das inscrições não abrange aqueles itens que devem ser comprovados por ocasião 
da posse, tais como escolaridade e outros previstos no Edital de Abertura.  
 

2. DE FOTO NÃO ACEITA NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

2.1 O candidato de inscrição nº 50715342602-2 teve sua foto cadastrada na ficha de inscrição como “não 
aceitas, por um dos seguintes motivos: 

 
- envio da foto não finalizada; 
- imagem sem nitidez/sem foco; 
- foto muito escura ou muito clara; 
- rosto não centralizado ou cortado; 
- tamanho da foto muito pequena; 
- foto de criança; 
- uso de imagem de terceiros; 

- mais de uma pessoa na foto; 
- uso de boné, touca, chapéu, capuz, etc; 
- uso de óculos escuros; 
- imagem com figuras ou texto; 
- objeto na frente de seu rosto; 
- nenhuma pessoa detectada. 
 

 

2.2 O candidato deverá regularizar a sua situação durante o período de recursos, através do Formulário 
Online de Regularização de Foto. 

        

3. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          

3.1 Da não homologação ou das divergências em relação à inscrição cabe recurso que deverá ser 
realizado pelo Formulário Online, conforme disposto no item 7 do Edital de Abertura, previsto para o 
período de 27 a 29/05/2019.  

3.2 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Homologação, quanto a nome, número de 
documento de identificação e data de nascimento deverão ser corrigidos através do envio do documento 
de identificação para o e-mail concursos@fundatec.org.br, além do acesso ao Formulário Online de 
Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições, sob pena do candidato ser impedido de realizar a 
prova. 
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Quaraí, 24 de maio de 2019.  

 

Mario Raul da Rosa Correa  

Prefeito Municipal 
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