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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020  

 

EDITAL Nº 16/2020 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 

 

A Câmara Municipal de Capão da Canoa, representada pelo seu Presidente Interino, o Sr. Flávio 
Alberto Lara, 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 os 
períodos de 17 a 19/03/2020 e de 23/04 a 27/04/2020, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS DEFERIDOS 

2.1.1 O candidato de inscrição nº 56201602620-3 teve seu pedido de utilização como critério de 
desempate o exercício de jurado em Tribunal do Júri deferido, conforme análise da comissão de 

Concursos. 

2.1.2 O candidato de inscrição n° 56202595323-9 teve seu pedido de devolução da taxa de inscrição 

deferido, após a análise da comissão de Concursos. 

2.1.3 O candidato de inscrição nº 56201608501-8 teve seu recurso deferido, conforme já informado 
no Edital n° 13/2020. 

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS OU INCONSISTENTES 

2.2.1 O candidato de inscrição nº 56203640528-2 teve 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 3.1.14 do Edital de Abertura. 

2.2.2 O candidato de inscrição nº 56203602432-4 teve seu recurso indeferido, pois não apresentou 

laudo médico contendo o CID, conforme já mencionado no Edital n° 13/2020. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 56201622547-3 teve seu recurso indeferido, pois, conforme 

previsto no subitem 1.9 do Edital nº 03/2020, será concedida isenção apenas para a inscrição 
escolhida de acordo com o último protocolo registrado no sistema de isenção. 

2.2.4 O candidato de inscrição nº 56203691629-3 teve seu recurso indeferido, pois não solicitou 

Isenção da Taxa de Inscrição no período previsto no Cronograma de Execução, conforme já 
informado no Edital n° 11/2020. 

 

3. RESULTADO DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos de inscrição nº 56203600179-2, 56201616494-7, 56203610987-4, 56201614407-0, 
56201647867-4, 56203614593-9, 56203620335-5, 56201604717-5, 56203612324-4, 56203651422-7, 
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56203598573-7 e 56203601886-8 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. 

 

 

Capão da Canoa, 05 de maio de 2020. 

 
Flávio Alberto Lara 

Presidente Interino da Câmara Municipal 

 


