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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

EDITAL Nº 02/2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto na legislação e 
considerando o Edital nº 01/2017, TORNA PÚBLICA a lista preliminar de 
inscritos, lista preliminar dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência 
e resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial, nos termos abaixo: 
 

1. A lista preliminar de inscritos, conforme item 4.18 do Edital nº 
01/2017, contendo número de inscrição, nome do candidato, cargo e 
concorrência (ampla concorrência ou pessoa com deficiência), consta no 
ANEXO I.  
 
2. A lista preliminar dos candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência e que enviaram a documentação exigida no Edital nº 01/2017 
(item 3.7), consta no ANEXO II. O motivo do indeferimento está 
disponível para consulta no Ambiente do Candidato. 
 
3. O resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial, em 
conformidade com o disposto no item 4.10, do Edital nº 01/2017, consta 
no ANEXO III. O motivo do indeferimento está disponível para consulta 
no Ambiente do Candidato. 
 
4. A lista dos candidatos que enviaram documento comprobatório da 
função de jurado, de acordo com item 4.13, do Edital nº 01/2017, consta 
no ANEXO IV. 
 
5. Serão aceitos RECURSOS contra a lista preliminar de inscritos e o 
resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial, consoante 
item 8.1.b, do Edital nº 01/2017, durante o período compreendido entre 
as 00h01 do dia 28 de março de 2017 e às 23h59 do dia 29 de março 
de 2017. 
 

Parágrafo único: Os recursos devem observar o disposto no Edital 
nº 01/2017, item 8. 
 

 
 

Fazenda Rio Grande, 27 de março de 2017. 
 
 

NEUSA SALETE BRIZOLLA ROSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO 


