
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Palácio Dr. Heraclides Santa Helena

CONCURSOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

EDITAL DE CONCURSOS N.° 09/2009

DIVULGA  OS  RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS  REALIZADAS NO DIA 
05/07/2009, O PRAZO PARA RECURSOS E OUTRAS INFORMAÇÕES.

O  Prefeito  Municipal  de  Quaraí  divulga  os   resultados das  provas  objetivas 
realizadas no dia 05/07/2009, o prazo para recursos e outras informações.

1. LISTAS DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS PROVAS OBJETIVAS  

1.1.  Estão sendo divulgadas, através deste Edital, as listas dos resultados obtidos 
pelos candidatos nas provas objetivas. Essas  listas de resultados   encontram-se à 
disposição dos interessados nos locais abaixo indicados.
a)  no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Quaraí, na Av. Artigas nº 
310-Quaraí/RS.
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. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

2.1. Os candidatos poderão encaminhar recurso referente aos Gabaritos, divulgados 
pelo Edital de Concursos nº 08/2009, e referente aos resultados obtidos nas provas 
objetivas, que estão sendo divulgados por  este Edital.
2.2.  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 15, 16 e 17 de julho de 2009.
2.3. Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo indicado acima.
2.4. 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.
2.5. 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 2.4. deste Edital.  
2.6.  Para a interposição de recurso o candidato deverá preencher o Requerimento 
para Recurso, conforme modelo (Anexo Único deste Edital).
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3. OUTRAS INFORMAÇÕES

3.1. Prova de Títulos: Será publicado um Edital informando o período e a forma de 
encaminhar  os  títulos.  Poderão  encaminhar  títulos  somente  os  candidatos  dos 
cargos  de  professor,  aprovados  nas  provas  objetivas.  A  entrega  de  títulos  é 
facultativa, pois a prova é classificatória.  

Quaraí, 14 de julho de 2009. 

João Carlos Vieira Gediel,
Prefeito Municipal.
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CONCURSOS PÚBLICOS  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONCURSOS Nº 09/ 2009

REQUERIMENTO PARA RECURSO

À COMISSÃO DOS CONCURSOS 

Nome do candidato: ________________________________________________

Inscrição N.º ______________

Cargo: 
___________________________________________________________________

O objeto do recurso e as  justificativas devem ser relacionadas nas folhas 
seguintes.  Essas  folhas   não  devem  conter  o  nome  e  nem  qualquer 
identificação do candidato. 

           ___________________________________, de                     de 2009.

Assinatura do Candidato.

OBSERVAÇÕES:
1.     O candidato deverá identificar-se somente nesta 1ª folha (Requerimento)
2.    As demais folhas do recurso não podem conter qualquer identificação do 
candidato, sob  pena de serem desconsideradas.
3.    O candidato deverá escrever o recurso referente a cada questão em folha 
separada, com a  indicação do N.º  de cada QUESTÃO na parte superior da 
folha.
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