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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2013  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 

EDUARDO ALUÍSIO CARDOSO ABRAHÃO, Prefeito Municipal de OSÓRIO, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constitui-
ção Federal e Lei Orgânica Municipal e Emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que 
segue: 

 

1. ATENÇÃO CANDIDATOS: em virtude de falhas operacionais do sistema bancário, alguns 
pagamentos efetuados nos dias 03 e 04/10 não foram reconhecidos. Os candidatos que efetuaram o 

pagamento da taxa de inscrição nos dias 03 e 04/10/2013 devem confirmar, atentamente, seu nome e 

inscrição no relatório de homologados. Caso a inscrição não tenha sido homologada, o candidato deverá 
interpor recurso, conforme item 3, anexando os devidos comprovantes. 

 

2. 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 2.4.4, Capítulo II, do Edital de 
Concurso nº 001/2013, Anexos I e II deste Edital, estão divulgados no Painel de Publicações da 

Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, pelo site www.objetivas.com.br e 
www.osorio.rs.gov.br.  

 
2.1. A inscrição de nº 11423, que teve registro de pagamento com data posterior ao vencimento, bem 

como as inscrições de nºs 8378, 10199, 14535 e 17332, que foram pagas em valor menor que o determinado, 
não foram processadas para efeito de cadastramento no presente Concurso Público, conforme determina o 
Capítulo II do Edital nº 001/2013. 

 
2.2. A inscrição nº 564, constante no relatório de homologados, tem sua homologação condicionada 

ao pagamento da taxa de inscrição até o dia 06/11/2013.  
 

2.3. As inscrições nºs 1278, 4372, 4731, 4980, 5012, 5294, 6663, 7207, 7516, 7542, 7648, 8301, 

8743, 11697, 12408, 12614, 13344, 13420, 15625, 15474, 15978, 17524, 19260 e 20519 tiveram deferidos os 
pedidos de prova especial.  

2.3.1. A inscrição de nº 9393 teve deferido o pedido de prova especial, exceto quanto ao pedido de 
tempo adicional, por deixar de apresentar a documentação prevista em edital, Capítulo III, item 3.2, “c”. 
 

2.4. As inscrições abaixo relacionadas, embora os candidatos tenham assinalado na ficha de 

inscrição a opção “Pessoas com Deficiência”, ficam indeferidas na condição especial, por deixarem de 
apresentar a documentação prevista nos itens 3.2 e 3.3, Capítulo III, do Edital de Concurso nº 001/2013 para 
concorrer à vaga especial como Pessoas com Deficiência. Os candidatos concorrerão somente às vagas 
gerais: 
 

Inscrição Motivo do Indeferimento 

591 Não enviou documentação 

1278 Não enviou documentação 

2685 Não enviou documentação 

3183 Não enviou requerimento 

3967 Não enviou documentação 

4091 Não enviou documentação 

4372 Não enviou documentação 

4731 Não enviou documentação 

4980 Não enviou documentação 

5012 Não enviou documentação 

5294 Não enviou documentação 
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6468 Não enviou documentação 

6663 Não enviou documentação 

6922 Não enviou documentação 

7207 Não enviou documentação 

7208 Não enviou requerimento 

7516 Não enviou documentação 

7648 Não enviou requerimento 

9393 Não enviou requerimento 

9444 Não enviou documentação 

9875 Não enviou documentação 

10473 Não enviou requerimento e a cópia do atestado não está autenticada 

10605 Não enviou documentação 

11409 Não enviou requerimento 

11425 Não enviou documentação 

11697 Não enviou documentação 

12317 Não enviou documentação 

13420 Não enviou documentação 

13426 Não enviou documentação 

13888 Não enviou requerimento 

14433 Não enviou documentação 

15474 Não enviou documentação 

15978 Não enviou documentação 

16698 Não enviou documentação 

17524 Não enviou documentação 

17816 Não enviou documentação 

18053 Não enviou documentação 

18340 Não enviou requerimento e a cópia do atestado não está autenticada 

18972 Não enviou documentação 

19308 Não enviou documentação 

19315 Não enviou documentação 

19709 Cópia laudo médico sem autenticação 

19862 Não enviou documentação 

20519 Não enviou documentação 

20553 Não enviou documentação 

21164 Não enviou documentação 

 

3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições poderão fazê-lo, nos dias 

1º, 04 e 05/11/2013, em conformidade com o disposto no Capítulo IX, do Edital de Concurso nº 001/2013, 
junto à Prefeitura, em horário de expediente. 

 
 

Prefeitura Municipal de Osório, 31 de outubro de 2013. 
 

                                 

EDUARDO ALUÍSIO CARDOSO ABRAHÃO 
Prefeito Municipal. 

 
Registre-se e publique-se 


