
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Palácio Dr. Heraclides Santa Helena 
 

CONCURSOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ-RS 
 

EDITAL DE CONCURSOS N.° 06/2009 
 
 
HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES AOS CONCURSOS DIVULGADOS PELO EDITAL DE 
CONCURSOS Nº 01/2009, ABRE PRAZO PARA RECURSO REFERENTE ÀS  
INSCRIÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS E DÁ OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
O Prefeito Municipal de Quaraí  torna público por este Edital o que segue.  
 
1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
1.1. Relação de candidatos que tiveram as suas inscrições homologadas. 
A relação de candidatos que tiveram as suas inscrições homologadas consta na lista, 
Inscrições Homologadas, que está sendo divulgada através deste edital, e que se encontra 
à disposição dos interessados  nos locais abaixo indicados: 
a)  no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Quaraí, na Av. Artigas nº 310-Quaraí; 
b) na Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH – Av. Praia de 
Belas, nº 1595 – Porto Alegre. 
c) nos sites: www.fdrh.rs.gov.br e www.quarai.rs.gov.br  
 
2. INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUE SOLICITARAM 
DIREITO À RESERVA DE VAGAS 
2.1. Inscrições homologadas com direito à reserva de vagas. 
Os candidatos abaixo relacionados tiveram as suas inscrições homologadas como 
portadores de deficiência com direito à reserva de vagas. 
 Inscrição                        Nome do Candidato                      Cargo  
      828                 Marta Regina Barbosa Magalhães      C.08/09 – Prof. Ed. Infantil 
     213                 Naiva Helena Nunes Dias                   C.14/09 – Cozinheira 
     616                 Rodrigo Quinteiro Oliveira                    C.15/09 - Motorista 
3. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
3.1. Da não-homologação do pedido de inscrição caberá recurso, conforme o previsto no 
subitem 9.2. do Edital de Concursos nº 01/2009. 
3.2. O  requerimento de recurso administrativo deverá ser dirigido à Comissão de Concursos 
e entregue  no Protocolo da Prefeitura Municipal de Quaraí, na Av. Artigas nº 310, no horário 
das 8h às 12h, nos dias  29 de maio, 01 e 02 de junho de 2009. 
3.3. Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo indicado acima. 
3.4. O pedido de recurso deverá conter: 
a) nome completo e número de inscrição do candidato; 
b) indicação do cargo; 
c) objeto do pedido de recurso, claramente especificado. 
3.5. Não serão considerados recursos enviados por e-mail ou outros serviços de postagem. 
Também não serão considerados os pedidos de recurso que não contenham os elementos 
indicados no subitem 3.4. deste Edital.  
 
 
  



3.6. Para a interposição de recurso o candidato deverá preencher o Requerimento para 
Recurso, conforme modelo (Anexo Único deste Edital), o qual também se encontra à 
disposição dos candidatos nos locais indicados no subitem 1.1. deste Edital. 
4. OUTRAS INFORMAÇÕES 
4.1. Não foram consideradas efetivadas as inscrições provisórias de candidatos que não 
fizeram o pagamento da taxa de inscrição no prazo de 04 a 18/05/09, determinado no Edital 
de Concursos Nº 01/2009, conforme confirmação de pagamento encaminhada pelo 
BANRISUL para a FDRH. Não estão sendo divulgados, por este Edital, os nomes dos 
candidatos que não fizeram o pagamento da taxa de sua inscrição. 
4.2. A relação dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição, conforme o previsto 
na Lei Municipal Nº 1.326/94, foi publicada oficialmente no dia  14 de maio de 2009 e as suas 
inscrições estão sendo homologadas por este Edital e constam na relação de Inscrições 
Homologadas, exceto daqueles que não efetivaram a inscrição. 
4.3. A aplicação das provas está prevista para o dia 05 de julho de 2009, na cidade de 
Quaraí-RS, em local e horário a serem divulgados através de edital específico, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
 
 

Quaraí, 28 de maio de 2009.  
 
 

 
João Carlos Vieira Gediel,  

                                                    Prefeito Municipal. 
 
 
 
 

 
 


