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CONCURSOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL 2014 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICOS Nº 15/2014 – DIVULGA OS RESULTADOS 
PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS, O PRAZO PARA VISTAS E INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSOS E PRESTA OUTRAS INFORMAÇÕES. 
  

A Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, 
divulga por este Edital o que segue: 
1. LISTAS DOS RESULTADOS PRELIMINARES NA PROVA DE TÍTULOS: 
1.1. Estão sendo divulgadas, através do Anexo 2 deste Edital, as listas de resultados obtidos 
pelos candidatos na Prova de Títulos. Essas listas de resultados encontram-se igualmente à 
disposição dos interessados nos locais abaixo indicados: 
- na Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH - Av. Praia de Belas, n.º 
1595, Porto Alegre - RS; 
- na Fundação Zoobotânica, Rua Dr. Salvador França, 1427, no bairro Jardim Botânico em 
Porto Alegre/RS ;  
- e na Internet nos endereços www.fdrh.rs.gov.br e www.fzb.rs.gov.br 
 
2. TÍTULOS NÃO AVALIADOS  
2.1. Conforme o estabelecido no subitem 8.1 do Edital Nº 01/2014 e subitens 1.2.2 e 1.2.3 do 
Edital Nº 13/2014, os documentos comprobatórios para a Prova de Títulos entregues fora do 
prazo não foram avaliados. 
2.2. Foram considerados intempestivos os documentos encaminhados pelos candidatos de 
inscrição números 61805, 61821 e 61848. 
2.3. Não foram avaliados os documentos que descumpriram o estabelecido no subitem 8.5.2 
do Edital Nº 01/2014 e no subitem 1.3.2 do Edital Nº 13/2014, que definiu que os documentos 
apresentados em língua estrangeira deveriam vir acompanhados de sua tradução, feita por 
tradutor juramentado, exceto aqueles apresentados em língua espanhola. 
2.4. Não foram aceitos títulos que não possuíam autenticação das páginas indicadas no 
subitem 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 do Edital Nº 13/2014 e no subitem 1.2 do Edital Nº 14/2014 ou, no 
caso de publicação on-line, registro no órgão que publica (geralmente a identificação está 
disponível na nota de rodapé) ou ata notarial que comprove publicação online. 
2.5. Não foram avaliados os títulos apresentados pelos candidatos de inscrição de números 
60074 e 60275, conforme a situação de reprovado publicada no Edital Nº 09/2014. 
 
3. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
3.1. Os candidatos interessados poderão ter vistas aos títulos avaliados e interpor recurso 
administrativo, referente ao resultado obtido na Prova de Títulos, conforme o previsto no 
subitem 9.9, do Edital N.º 01/2014. Terão acesso aos processos os candidatos, devidamente 
identificados, ou os portadores de procuração ou autorização, também devidamente 
identificados. 
3.2. Às vistas aos títulos avaliados será dada na Divisão de Concursos Públicos da Fundação 
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, na Av. Praia de Belas n.º 1.595, nos 
dias 10, 11 e 13 de junho, no horário das 9h às 11h30min e das 14h às 17h e o 
encaminhamento dos recursos deverá ser realizado conforme os subitens 3.3 e 3.4 deste 
Edital. 
3.3. Requerimento para Recurso: Para a interposição de recurso o candidato deverá 
preencher o Requerimento para Recurso, conforme modelo que consta no Anexo 1, deste 
Edital. 
3.4. Prazo para interposição de recursos e forma de encaminhamento: 

http://www.fzb.rs.gov.br/


3.4.1. Prazo para vista e encaminhamento do recurso: 10, 11 e 13 de junho de 2014. 
3.4.2. Formas de encaminhar o recurso administrativo referente ao resultado da avaliação da 
Prova de Títulos (requerimento e justificativas): 
a) Entregar diretamente no Protocolo da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, na Av. Praia de Belas, n.º 1.595, no horário das 9h às 11h30min e das 14h às 17h, 
no prazo acima, ou 
b) Enviar somente por SEDEX para o seguinte endereço, no prazo estabelecido no subitem 
3.4.1, deste Edital: 

Nome  
Número da Inscrição  
Emprego (Área, se houver)  
Recurso da Prova de Títulos.  
Concursos da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul – 2014. 
Fundação para o Desenvolvimentos de Recursos Humanos 
Avenida Praia de Belas, 1595 
Bairro Menino Deus 
Porto Alegre/RS - CEP. 90.110-001 

3.4.3. O pedido de recurso deverá conter: 
a) nome completo e número de inscrição do candidato; 
b) indicação do número do Concurso prestado, emprego/área; 
c) objeto do pedido de revisão, claramente especificado, relacionando a alínea que discorda da 
pontuação, com o total dos pontos solicitados. Em caso de discordância na pontuação dada ao 
documento que comprove a experiência profissional, deve ser apresentado cálculo. 
 
4. OUTRAS INFORMAÇÕES 
4.1. O resultado dos recursos será divulgado através de Edital, o qual será publicado conforme 
prevê o item 02 do Edital N.º 01/2014. 
4.2. O recurso poderá ser entregue por outra pessoa, mas o Requerimento do Recurso 
deverá conter a assinatura do candidato. 
4.3. Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo. Quando enviados por 
SEDEX, será considerada para a computação do prazo a data de postagem do recurso no 
Correio, que deverá ser dentro do prazo estabelecido para os recursos. 
4.4. Não serão aceitos recursos por e-mail ou outros serviços de postagem, a não ser por 
SEDEX. 
4.5. Não serão aceitos pedidos que não contenham os elementos indicados no subitem 3.4.3 e 
do 4.8, quando for o caso. deste Edital  
4.6. Não haverá recurso de reconsideração para qualquer etapa do Concurso. 
4.7. Não podem ser encaminhados documentos novos para a Prova de Títulos. Na fase dos 
recursos, poderão ser encaminhados somente documentos que sirvam para esclarecer ou 
complementar dados de documentos apresentados ou encaminhados no período determinado 
para a entrega dos títulos.  

 

Porto Alegre, 09 de junho de 2014. 

 
Arlete Ieda Pasqualetto, 

Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 
. 


