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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

EDITAL Nº 06/2020 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES  

 

O Sr. Giovani Amestoy da Silva, Prefeito Municipal de Caçapava do Sul/RS, por este Edital, torna pública 
a presente divulgação para informar 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 1.1 do presente 
Edital, indicados com “SIM” na coluna “Pessoa com Deficiência”. 

1.3 Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas aos Candidatos Negros, 
cujas inscrições foram homologadas, estão apresentados na listagem referida no item 1.1 do presente 
Edital, indicados com “SIM” na coluna “Negro”. 

1.4 A homologação das inscrições não abrange itens que devem ser comprovados por ocasião da 
nomeação ou admissão, tais como escolaridade e outros previstos no Edital de Abertura do Concurso 
em epígrafe.  

 

2. INSCRIÇÕES BLOQUEADAS  

2.1 As inscrições de nº 56344648519-1, 56341657815-1, 56342660326-8, 56325630823-3, 
56343616909-0, 56346652498-4, 56322618141-8, 56343618147-7, 56341618228-0, 56341661771-0, 
56335658031-8 e 56337658269-4 não foram homologadas neste Concurso Público tendo em vista o 
previsto no subitem 3.1.13.1 do Edital de Abertura 01/2020.  

 
3. VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 
3.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

3.1.1 Os candidatos de inscrição nº 56324666108-7, 56342655216-9, 56342660237-9, 56336660242-9, 
56321660522-3, 56339667731-2, 56346667742-2, 56341624533-0, 56342651590-0, 56321659739-8, 
56338659746-4, 56339660891-4 e 56339667747-0 tiveram seu pedido de reserva de vaga deferido. 

                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

3.2.1 Os candidatos abaixo foram homologados sem direito à reserva de vaga, conforme segue: 

 

INSCRIÇÃO NOME MOTIVO 

56336657402-0 Bruno Walmrath Marques 
Não apresentou laudo médico conforme 
exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

56346667964-3 Elisane Lara de Freitas 
Não apresentou laudo médico conforme 
exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

56326649575-9 Maria Gleci Soares Bitencourt Não apresentou laudo médico conforme 
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exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura 

56341668322-5 Paulo Iuri Ilha 
Apresentou laudo médico com data anterior a 
determinada no Edital de Abertura, subitem 
2.2.2.3. 

56336617572-2 
Ricardo dos Santos Dias 

Apresentou laudo médico com carimbo do 
Médico Ilegível, conforme subitem 2.2.2.4 
alínea “b” do Edital de Abertura. 

56302662294-0 
Ricardo dos Santos Dias 

Apresentou laudo médico com carimbo do 
Médico Ilegível, conforme subitem 2.2.2.4 
alínea “b” do Edital de Abertura. 

56319661949-1 Ritieli Chagas de Oliveira Madrid 
Apresentou laudo médico com data anterior a 
determinada no Edital de Abertura, subitem 
2.2.2.3. 

56341665547-7 Taise de Aparecida Santos Nunes 

Laudo não contém assinatura do médico, 
carimbo e seu número de registro no Conselho 
Regional de Medicina, conforme subitem 
2.2.2.4 alínea “b“ do Edital de Abertura, pois 
foi emitido por um Fonoaudiólogo.  

56322646277-3 Tania Aparecida Kisner 
Não apresentou laudo médico conforme 
exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

56331668291-2 Valdiria de Jesus Camargo Brites 
Apresentou laudo médico com data anterior a 
determinada no Edital de Abertura, subitem 
2.2.2.3. 

56336661083-3 
Washington Lealdir de Sousa 

Não apresentou laudo médico conforme 
exigido no subitem 2.2.2 do Edital de Abertura. 

 

4. ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DE PROVA 

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

 

INSCRIÇÃO NOME ATENDIMENTO(S) ESPECIAL(IS) 

56324666108-7 
Denise Santos do Amaral 

Caderno de Prova ampliado (Padrão A3 - 
Fonte 18). 

56341665547-7 
Taise de Aparecida Santos Nunes 

Intérprete de Libras e uso de prótese 
auditiva. 

56339667747-0 Vinicius Caruso Gomes Leitura labial. 

 

4.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

4.2.1 Os candidatos abaixo tiveram seu pedido de atendimento especial indeferido, conforme segue:  

 

INSCRIÇÃO NOME MOTIVO 

56336621508-2 Camilla Zago dos Santos 

Não encaminhou atestado de amamentação 
e a cópia da certidão de nascimento do bebê, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III do Edital de Abertura. 

56330661015-4 Giovana Sitó Alves 

Não encaminhou atestado de amamentação 
e a cópia da certidão de nascimento do bebê, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III do Edital de Abertura. 

56339618311-6 Guilherme Nobre Carvalho Farias 
Não apresentou laudo médico ou documento 
complementar conforme exigido no subitem 
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2.3.1 do Edital de Abertura. 

56333620225-0 Kimberly Dorneles Borges 
Não apresentou laudo médico ou documento 
complementar conforme exigido no subitem 
2.3.1 do Edital de Abertura. 

56320620426-0 Mariellida Visintainer Giordani Alves 

Não encaminhou atestado de amamentação 
e a cópia da certidão de nascimento do bebê, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III do Edital de Abertura. 

56339618235-5 Mitieli Pilar dos Santos 

Não encaminhou atestado de amamentação 
e a cópia da certidão de nascimento do bebê, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III do Edital de Abertura. 

56341668322-5 Paulo Iuri Ilha 
Apresentou laudo médico com data anterior a 
determinada no Edital de Abertura, conforme 
subitem 2.3.3. 

56303660661-5 Priscila Garcia de Souza 
Não apresentou laudo médico ou documento 
complementar conforme exigido no subitem 
2.3.1 do Edital de Abertura. 

56339644525-0 Suelen Quiroga Marques 
Não apresentou laudo médico ou documento 
complementar conforme exigido no subitem 
2.3.1 do Edital de Abertura. 

56339667870-2 Tais Santos Rodrigues 

Não encaminhou atestado de amamentação 
e a cópia da certidão de nascimento do bebê, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III do Edital de Abertura. 

56341665547-7 Taise de Aparecida Santos Nunes 

A solicitação de Auxílio Preenchimento não 
condiz com o tipo de deficiência e para o 
benefício do Tempo Adicional a justificativa 
deverá conter parecer emitido por 
especialista da área da deficiência/doença, 
através de laudo médico, conforme subitens 
2.3.2.2 alínea “I” e 2.3.2.4 alínea “V” do Edital 
de Abertura, respectivamente.  

56331668291-2 Valdiria de Jesus Camargo Brites 
Apresentou laudo médico com data anterior a 
determinada no Edital de Abertura, conforme 
subitem 2.3.3. 

56339667747-0 Vinicius Caruso Gomes 

Não contém no laudo médico a comprovação 
de que se faz necessária a utilização da 
prótese auditiva, conforme subitem 2.3.2.3, 
alínea III, do Edital de Abertura. 

56336661083-3 Washington Lealdir de Sousa 
Não apresentou laudo médico ou documento 
complementar conforme exigido no subitem 
2.3.1 do Edital de Abertura. 

 

5. DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

5.1 Os candidatos de inscrição nº 56338661118-0, 56326665072-8, 56336667746-0, 56331668145-4, 
56346667343-3, 56339658918-1, 56342620077-5, 56321617931-8, 56346653575-1, 56346665276-8, 
56342665186-4, 56337665385-4, 56345667445-7, 56336658022-3, 56336667596-6, 56343667941-6, 
56342665291-0, 56346651637-3, 56336667100-3, 56339668081-9, 56336621034-0, 56346658268-3, 
56335667496-5, 56346650630-7, 56320665161-5, 56341661098-6, 56342668324-9 e 56342667783-0 
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; 
- 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; 
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- 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. 
 

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

        

6. CANDIDATOS QUE UTILIZARÃO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE O EXERCÍCIO DE JURADO 
EM TRIBUNAL DO JÚRI 

6.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

6.1.1 Os candidatos de inscrição nº 56307661855-2 e 56306618180-0 tiveram seu pedido de utilização 
do critério de jurado em Tribunal do Júri deferido. 

 

7. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          

7.1 Da não homologação da inscrição, do não enquadramento às cotas, do indeferimento dos pedidos de 
atendimentos especiais e demais especificações contidas neste Edital cabe recurso, previsto para o 
período de 25 a 27/03/2020, que deverá ser realizado pelo Formulário Online de Recurso da 
Homologação Preliminar das Inscrições, conforme disposto no item 9 do Edital de Abertura.  

7.1.1 O candidato que desejar encaminhar documentos comprobatórios para argumentação do seu 
recurso poderá encaminhá-los para o link Formulário Online – Comprovação de Laudo Médico e/ou 
Atendimento Especial para recurso, além de realizar a manifestação pelo acesso ao Formulário Online 
de Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições. 

7.1.1.1 Somente serão deferidos pedidos de atendimentos especiais que sejam comprovados conforme 
as especificações do Edital de Abertura. 

7.2 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Homologação – Consulta por CPF, quanto a 
nome, número de documento de identificação e data de nascimento, deverão ser corrigidos, 
primeiramente, através do link “Alteração de Dados Cadastrais”, disponível no site da FUNDATEC 
www.fundatec.org.br, sob pena de ser impedido de realizar a prova. Além disso, o candidato deverá 
sinalizar a solicitação de alteração de dados cadastrais pelo Formulário Online de Recurso da 
Homologação Preliminar das Inscrições. 

 

 

Caçapava do Sul, 24 de março de 2020. 

 

Giovani Amestoy da Silva 

Prefeito Municipal 
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