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CONCURSOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL 
2014 

EDITAL DE CONCURSOS N° 07/2014 – DIVULGA A DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS 
PROVAS OBJETIVAS, O RESULTADO DOS RECURSOS SOBRE A HOMOLOGAÇÃO 

DAS INSCRIÇÕES E PRESTA OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
A Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições, faz saber, por este Edital o que segue: 
 
 
1.  DATA DAS PROVAS OBJETIVAS: 16 de março de 2014. 
2. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 
2.1. As provas serão realizadas em Porto Alegre, no local, endereço e horário abaixo 
especificados.  

 Horário de chegada dos candidatos: 8h 

 Horário de início das provas: 9h 

 Duração das provas: 4h 

 Horário de término das provas: 13h 
 

CONCURSOS/ÁREAS LOCAIS DAS PROVAS ENDEREÇO 

 
TODOS OS EMPREGOS 

 
FAPA – Associação Educacional  
Sul-Rio-Grandense Faculdade Porto-
Alegrense - Prédio 07 
 
 

Av. Manoel Elias, 2001                       
Bairro: Morro Santana 

 

2.2. As informações sobre o local e o número da sala onde os candidatos prestarão as 
Provas Objetivas serão disponibilizadas até o dia 07 de março de 2014 no ambiente do 
candidato: https://concursos.fdrh.rs.gov.br/Candidato/Entrar 
 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS OBJETIVAS 
3.1. Documento de Identidade para a realização das provas objetivas 
Deverá ser apresentado, de preferência, o documento de identidade cujo número e nome 
do candidato constem no Formulário Eletrônico de Inscrição.  Os documentos de 
identificação, que serão aceitos, são os que constam no subitem 7.4. Edital dos 
Concursos Públicos Nº01/2014-FZB. O ingresso na sala de provas só será permitido ao 
candidato que apresentar o Documento de Identidade, tais como: Carteiras e/ou Cédulas 
de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para 
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal, valem como documentos de identidade; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; e Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, dentro do prazo de validade, na forma de Lei Federal nº 
9.503/1997). O documento de identidade deve estar em boas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato.  
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3.2. De acordo com o subitem 7.7 do Edital dos Concursos Públicos Nº01/2013 - FZB, em 
nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. Também 
não serão aplicadas provas fora do local e horário designados por este Edital.  
3.3. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os 
candidatos, nem consultas de quaisquer espécies, bem como o uso de qualquer aparelho 
eletrônico (bip, telefone celular, mobi, relógio do tipo data bank, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, tablet, receptor, gravador, fones de ouvido, prótese 
auditiva, calculadora financeira ou científica). Ao ingressar na sala de provas, o candidato 
receberá um saco plástico, no qual deverá colocar todos os seus pertences. Este saco 
plástico deverá ser fechado e colocado no chão, embaixo da cadeira/classe do candidato. 
3.4. Não será permitido utilizar óculos escuros, chapéu, boné, touca ou outros acessórios 
que cubram as orelhas e parte do rosto.  
3.5. Os candidatos que solicitaram atendimento especial para a realização das 
provas ou que, por problemas recentemente ocorridos necessitem de atendimento 
especial para realizar as provas, deverão apresentar-se na sala da Coordenação, onde 
serão informados sobre a sala em que realizarão as provas. 
3.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas, deverá levar acompanhante, sendo que esta ficará em sala reservada para tal 
finalidade e será responsável pela guarda da criança. Não será permitida a permanência 
da criança na sala de prova. No dia de aplicação da prova a candidata deverá 
procurar a coordenação do Concurso antes de ingressar na sala de aula. O tempo de 
amamentação não será acrescido ao final da prova. 
3.7. O candidato que tiver os seus documentos furtados ou roubados, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data de realização das provas, expedido a 
partir de 14 de fevereiro de 2014 e será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 
3.8. Os candidatos devem acompanhar as informações sobre os Concursos pelo site: 
www.fdrh.rs.gov.br e www.fzb.rs.gov.br . 
 
 

4. RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTES ÀS INSCRIÇÕES NÃO-
HOMOLOGADAS  

4.1. Recursos Deferidos 
4.1.1. Foi deferido o recurso e homologada a inscrição 60742 com direito à reserva de 
vaga para pessoas com deficiência do candidato Richard da Silva Noble, Agente de 
Apoio Administrativo: Auxiliar Administrativo, visto que cumpriu os requisitos do Edital de 
Concursos Públicos Nº 01/2014 - FZB. 
4.1.2. Foi deferido o recurso e homologada a inscrição 61324 com direito à reserva de 
vaga para pessoas com deficiência do candidato GABRIEL QUINTELA MALLET, 
Agente Técnico: Técnico em Informática, visto que cumpriu os requisitos do Edital de 
Concursos Públicos Nº 01/2014-FZB. 
 
 

5. PRAZO PARA VISTAS AOS PROCESSOS DOS RECURSOS 
Os candidatos poderão ter vistas a resposta aos recursos administrativos encaminhados. 
As respostas referentes à homologação das inscrições ficarão à disposição dos 
candidatos, no período de 06, 07 e 10 de março de 2014, na Divisão de Concursos 
Públicos da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, no 
horário das 9h às 11h e das 14h às 17h, no seguinte endereço: Av. Praia de Belas, 1595, 
em Porto Alegre- RS. Terão acesso às respostas os candidatos, devidamente 
identificados, ou os portadores de procuração ou autorização, também devidamente 
identificados. 

http://www.fdrh.rs.gov.br/
http://www.fzb.rs.gov.br/
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6. COMPLEMENTAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS – PD 
Concorrem com direito à reserva de vagas para pessoas com deficiência os candidatos 
listados abaixo, visto que cumpriram os requisitos do Edital de Concursos Públicos Nº 
01/2014 – FZB. 
                  
    

Inscrição           Nome                                            Emprego 
 

62032 
Jair Giovani de Castro                      

Agente de Apoio Administrativo: 
Auxiliar Administrativo 

61757 Maria Catarina Meireles 
Azevedo    

Agente de Apoio Operacional: 
Tratador 

60742 
Richard da Silva Noble                     

Agente de Apoio Administrativo: 
Auxiliar Administrativo 

60366 
Sheila Moreno Senna 

Agente de Apoio Administrativo: 
Auxiliar Administrativo 

61680 
Vitoria Goncalves Etchepare            

Agente de Apoio Administrativo: 
Auxiliar Administrativo 

 
 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Está sendo divulgada a relação de número de candidatos inscritos por emprego.  
 

 
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

Arlete Ieda Pasqualetto, 
Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 

 


