ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2012
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
GIL MARQUES FILHO, Prefeito Municipal de ITAQUI/RS, por meio da Secretaria Municipal
de Administração, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Concurso Público 001/2012
e seguinte, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: o relatório nominal de candidatos com inscrições
homologadas, assim como o relatório das inscrições não processadas por não apresentarem quitação do
boleto bancário até o vencimento, conforme determina o subitem 2.5.4, Capítulo II, do Edital de Concurso
Público nº 001/2012, Anexos I e II deste Edital, estão divulgados no Átrio da Prefeitura Municipal, bem
como, em caráter meramente informativo pelos sites www.objetivas.com.br e www.itaqui.rs.gov.br.
1.1. Ficam indeferidas para concorrerem à vaga especial, concorrendo somente às vagas
gerais, não tendo direito a prova e/ou atendimento especial, as inscrições de n.ºs 2908 e 8098, por não
apresentarem requerimento e inscrições de nºs 3174, 7175, 7698, 7714 e 8340, por não apresentarem
Laudo Médico e requerimento, conforme exigência prevista no item 3.2, Capítulo III, do Edital de Concurso
n.º 001/2012.
1.2. As inscrições de nºs 686, 688, 690, 1467, 1470, 3053, 3054, tiveram deferidos os
pedidos de prova e atendimento especial.
2. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições poderão fazê-lo,
nos dias 26, 27 e 28/03/2012, em conformidade com o disposto no Capítulo VII, do Edital de Concurso nº
001/2012, junto à Prefeitura, em horário de expediente.
3. A PROVA ESCRITA do presente Concurso Público será realizada nos dias 14 e
15/04/2012 (sábado e domingo) em locais e horários a serem divulgados no dia 30/03/2012 no Átrio da
Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo pelos sites www.objetivas.com.br e
www.itaqui.rs.gov.br.
Município de Itaqui, em 23 de março de 2012.

GIL MARQUES FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
ANA LÚCIA CABREIRA DA SILVA
Secretária da Administração
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