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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

EDITAL Nº 08/2019 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES  

O Sr. Luis Rogerio Link, Prefeito Municipal de Sapucaia do Sul/RS, por este Edital, torna pública a 
presente divulgação para informar 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 08 a 12/08/2019, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSO DEFERIDO 

2.1.1 O candidato de inscrição n° 5115374332-1 teve seu pedido de correção de nome deferido, pois 
os dados já estão atualizados no sistema.  

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS OU INCONSISTENTES 

2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 51116364142-3, 51113356870-5 e 51114368701-2 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 subitem 3.1.14 do Edital de Abertura. 

2.2.2 O candidato de inscrição nº 51101361374-2 teve seu recurso indeferido, por não ter 
encaminhado o laudo médico dentro do período previsto no Cronograma de Execução, conforme 
subitem 2.2.2.3 do Edital de Abertura. 

2.2.3 Os candidatos de inscrição n° 51112365882-9, 51112377952-0, 51115356691-4 e 
51112377288-3 tiveram seu recurso indeferido, pois tiveram suas inscrições bloqueadas por 
duplicidade conforme subitem 3.1.13.1 do Edital de Abertura. 

2.2.4 O candidato de inscrição n° 51105359523-6 teve seu pedido de recurso indeferido pois, caso o 
candidato realize inscrição para mais de um cargo, independente se as provas forem realizadas em 
dias/turnos distintos, será concedida isenção apenas para a última inscrição registrada no sistema, 
conforme subitem 4.1.7 do Edital de Abertura. 

2.2.5 Os candidatos de inscrição nº 51114370655-0, 51116365095-3, 51112375844-1,            
51115375773-0, 51113377258-2, 51112363209-7, 51116365856-9, 51112357247-0 e 51116358083-9 
não tiveram seu recurso respondido, pois são argumentações inconsistentes, extemporâneos, que 
estiveram fora das especificações estabelecidas para a interposição. 

3. DECISÃO DA COMISSÃO 

3.1 O candidato de inscrição nº 51116356887-4 teve sua inscrição bloqueada por duplicidade, 
conforme subitem 3.1.13.1 do Edital de Abertura, passando a não constar na Lista de Homologação 
Definitiva de Inscritos. 
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4. RESULTADO DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

4.1 Os candidatos de inscrição nº 51115358362-0 e 51115379753-9 continuaram com suas fotos “não 
aceitas” na ficha de inscrição. Portanto, deverão comparecer na sala de Coordenação de seu Local 
de Prova, disponível para consulta no link “Consulta de Data, Hora e Local da Prova Teórico-
Objetiva”, para realizar o registro fotográfico e obter autorização de entrada na sala de realização de 
prova. 

 

 

Sapucaia do Sul, 14 de agosto de 2019. 

 

Luis Rogerio Link  

Prefeito Municipal 

 

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

