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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020  

 

EDITAL Nº 04/2021 – NOVA HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

 

O Sr. Luiz Carlos Gauto da Silva, Prefeito Municipal de Tramandaí, por este Edital, torna pública a presente 
divulgação para informar o que segue: 

 

1 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Nova 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 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 DAS INSCRIÇÕES BLOQUEADAS  

2.1 A inscrição de nº 57833673292-0 não foi homologada neste Concurso Público tendo em vista o previsto 
no subitem 3.1.13.1 do Edital de Abertura nº 01/2020.  

 

3 VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1 PEDIDO DEFERIDO 

3.1.1 O candidato de inscrição nº 57815662472-9 teve seu pedido de reserva de vaga deferido. 

 

4 DO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DE PROVA 

4.1 DOS PEDIDOS DEFERIDOS 

4.1.1 Serão atendidos os pedidos descritos abaixo, para o dia de prova, conforme segue: 

INSCRIÇÃO NOME ATENDIMENTO(S) ESPECIAL(IS) 

57801671024-0 Kalinka Brundo Espinal Uso de Implante ou prótese de metal ou 
dispositivo fixo no corpo. 

57840671379-0 Josiane Peixoto da Silva Boeira Rosa Sala para amamentação. 

57815662472-9 Raul Damo Uso de almofada. 

http://www.fundatec.org.br/
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4.2 DOS PEDIDOS INDEFERIDOS 

4.2.1 Os candidatos nominados abaixo tiveram seus pedidos de atendimento especial indeferidos, 

conforme segue:  

 

INSCRIÇÃO NOME MOTIVO 

57842669249-1 Adriana Santos da Luz Não apresentou laudo médico ou documento 
comprobatório, conforme exigido no subitem 
2.3.1 do Edital de Abertura. 

57842665622-9 Alice Gonçalves Grassmann Não apresentou o 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. 

57855682870-0 Ivete Ferraz da Silva Lopes Não apresentou a declaração de sua 
Instituição Religiosa, conforme exigido no 
subitem 2.3.2.4, alínea VI, do Edital de 
Abertura. 

57826708188-1 Jaqueline de Souza da Silva Não apresentou o atestado de amamentação, 
conforme exigido no subitem 2.3.2.4, alínea 
III, do Edital de Abertura. 

 

4.3 Retifica-se o resultado do pedido de atendimento especial dos candidatos de inscrição n° 57804665136-
7 e 57826688536-9, publicado através do Edital n° 07/2020 – Homologação Preliminar das Inscrições, tendo 
em vista os contatos realizados atualmente em que os mesmos informaram não necessitar do procedimento. 

 

5 DOS RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          

5.1 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 19 a 21/05/2021, que deverá ser realizado através do Formulário Online de Recurso da Homologação 
Preliminar das Inscrições, conforme disposto no item 11 do Edital de Abertura.  

5.1.1 O candidato que desejar enviar documentos comprobatórios para argumentação do seu recurso 
deverá encaminhá-los, também, através do Formulário Online de Recurso da Homologação Preliminar das 
Inscrições. 

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

5.2 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. 

 

 

Tramandaí, 18 de maio de 2021. 

 

Luiz Carlos Gauto da Silva 

Prefeito Municipal 
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