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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

 

EDITAL Nº 05/2019 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES  

 

O Sr. Vilmar Merotto, Prefeito Municipal de Tapejara/RS, por este Edital, torna pública a Homologação 
das Inscrições – Lista Preliminar do Concurso 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 Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, 
cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na listagem referida no item anterior, indicados 
com “SIM” na coluna Pessoa com Deficiência. 

1.3 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. INSCRIÇÕES BLOQUEADAS  

2.1 As inscrições de nº 51249348424-4, 51247345664-5, 51208345560-0, 51213349419-2, 
51220349620-7, 51238350646-3, 51237350652-8, 51244348061-0, 5124434932-9, 51233343238-1 e 
51249346867-3 não foram homologadas neste Concurso Público tendo em vista o previsto no subitem 
3.1.13.1 do Edital de Abertura 01/2019.  

 
3. VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

3.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

3.1.1 Os candidatos de inscrição nº 51230348911-7, 51227347700-0, 51231341785-9, 51205343175-6, 
51218347164-7, 51256342957-9, 51229350295-6, 51250350178-8, 51240349224-3, 51244344391-0, 
51240349488-7, 51227349786-9, 51203346492-6, 51244349976-0, 51233349978-3 e 51236348025-1 
tiveram seu pedido de reserva de vaga deferido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

3.2.1 Os candidatos de inscrição nº 51239346549-2, 51239347671-0, 51217345759-6 e 51232344256-0 
foram homologados sem direito à reserva de vaga por não terem apresentado laudo médico, conforme 
exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

3.2.2 O candidato de inscrição nº 51233350773-7 teve seu pedido indeferido por não ter apresentado o 
laudo médico conforme exigência do subitem 2.2.2.4 alínea “a”. 

3.2.3 O candidato de inscrição nº 51221344426-4 teve seu pedido indeferido por não ter apresentado o 
laudo médico conforme exigência do subitem 2.2.2.4 alíneas “a” e “b”, pois o laudo está assinado por 
uma fonoaudióloga. 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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4. ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DE PROVA 

 

4.1 PEDIDOS DEFERIDOS: Serão atendidos os pedidos abaixo, para o dia de prova, conforme segue: 

  

4.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

4.2.1 Os candidatos de inscrição nº 51228350910-8, 51239346549-2, 51225349784-1 e 51201348372-8 
tiveram seu pedido de atendimento especial indeferido por não apresentarem laudo médico conforme 
exigido no subitem 2.3.1 do Edital de Abertura.  

4.2.2 O candidato de inscrição nº 51221344426-4 teve seu pedido de atendimento especial indeferido 
por não apresentar laudo médico conforme exigido no subitem 2.3.3 do Edital de Abertura.  

4.2.3 O candidato de inscrição nº 51223345352-5 teve seu pedido de atendimento especial indeferido 
por não apresentar atestado de amamentação conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea “II”, do Edital 
de Abertura.  

4.2.4 O candidato de inscrição n° 51256342957-9 teve seu pedido de tempo adicional indeferido, pois 
conforme subitem 2.3.2.4 alínea “I” do Edital de Abertura, a justificativa deverá conter parecer emitido por 
médico especialista da área através de Laudo Médico. 

 

5. DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

5.1 Os candidatos de inscrição nº 51233342734-1, 51216346567-2, 51240341352-4, 51233348851-3, 
51238350705-8, 51249345620-0, 51218349913-7 e 51205349481-4 tiveram suas fotos cadastradas na 
ficha de inscrição como “não aceitas, por um dos seguintes motivos: 

- envio da foto não finalizada; 

- imagem sem nitidez/sem foco; 

- objeto na frente de seu rosto; 

- rosto não centralizado ou cortado; 

- uso de chapéu, boné, capuz, etc; 

- uso de imagem de terceiros; 

- uso de óculos escuros. 

5.2 Os candidatos deverão regularizar a sua situação durante o período de recursos, através do 
Formulário Online de Regularização de Foto. 

        

6. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          

6.1 Da não homologação ou das divergências em relação à inscrição cabe recurso que deverá ser 
realizado pelo Formulário Online, conforme disposto no item 9 do Edital de Abertura, previsto para o 
período de 09 a 13/05/2019.  

6.2 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 

INSCRIÇÃO NOME 
Auxilio 

preenchimento 

Caderno de 
Prova 

Ampliado 
(Fonte 24) 

Uso de 
Prótese 
Auditiva 

51256342957-9 Guilherme Tonhon X X  

51244349976-0 Tainá Piffer de Oliveira  X  

51233349978-3 Tainá Piffer de Oliveira  X  

51236348025-1 Taynara Tamagno   X 

http://www.fundatec.org.br/
mailto:concursos@fundatec.org.br
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Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições, sob pena do candidato ser impedido de realizar a 
prova. 

 

 
Tapejara, 08 de Maio de 2019. 

 
Vilmar Merotto 

 
Prefeito Municipal de Tapejara 

 

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

