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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA/RS 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022 

 

EDITAL Nº 06/2022 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 

 

O Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal de Restinga Sêca/RS, por este Edital, torna pública a 

presente divulgação para informar o que segue: 

 

1 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Definitiva de inscritos encontra-se disponível no site da FUNDATEC, 

www.fundatec.org.br.  

 

2 DO RESULTADO DOS RECURSOS  

A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o 

período de 10 a 12/05/2022, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSO DEFERIDO 

2.1.1 O candidato de inscrição nº 65206187511-8 teve seu pedido de não concorrer as cotas de 
pessoas negras deferido. 

2.1.2 O candidato de inscrição nº 65255189685-5 teve seu pedido de Sala Próxima ao Banheiro 

deferido, conforme análise da Comissão de Concursos. 

2.1.3 O candidato de inscrição nº 65263195010-0 teve seu recurso deferido, passando a concorrer 

pela reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS 

2.2.1 O candidato de inscrição nº 65270195130-5 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que o 

documento enviado não comprova o pagamento do boleto bancário 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 65212196017-9 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que 

não é permitido alterar o cargo após a efetivação do pagamento do boleto bancário, conforme item 
3.1.12 do Edital de Abertura e seus subitens. 

2.2.3 Os candidatos de inscrição nº 65272196686-6 e 65255187921-5 tiveram seus recursos 

indeferidos por não terem encaminhado o laudo médico dentro do período previsto no Cronograma 

de Execução, conforme item 2.2.2 do Edital de Abertura. 

2.2.4 O candidato de inscrição nº 65255189685-5 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que, 

conforme o laudo enviado, a doença não se enquadra como deficiência. 

2.2.5 O candidato de inscrição n° 65233199928-0 teve seu pedido de alteração de dados cadastrais 

indeferido, pois ainda não acessou o link “Alteração de Dados Cadastrais”, disponível no site da 

FUNDATEC www.fundatec.org.br, conforme informado no Edital de Homologação Preliminar das 
Inscrições. 
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2.2.6 O candidato de inscrição nº 65254192996-2 não teve seu recurso respondido, pois são 

argumentações inconsistentes, que estão fora das especificações estabelecidas para a interposição. 

 

3 RESULTADO DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos de inscrição nº 65267189607-0, 65255195817-2, 65257199523-1, 65211189496-3, 

65270198357-5, 65263197546-3, 65206200241-7 e 65233188223-8 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”, no horário previsto para a abertura dos portões, conforme Edital de Data, Hora e Local da 
Prova Teórico-Objetiva – ambos disponíveis para consulta a partir da data prevista no Cronograma de 
Execução do Edital de Abertura - para realizar o registro fotográfico e obter autorização de entrada na 
sala de realização de prova. 

 

 
Restinga Sêca, 17 de maio de 2022. 

 
 

 

Paulo Ricardo Salerno 

Prefeito Municipal 
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