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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH 

 
EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 09/2014  

 
Divulga o resultado dos recursos sobre a homologação das inscrições, abre prazo para vistas 
aos processos dos recursos, retifica o Edital de Concursos Públicos nº 07/2014 e presta outras 

informações. 
  

 
O Secretário da Administração e dos Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, divulga por 
este Edital o que segue: 
 
1. RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTES ÀS INSCRIÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS  
1.1. Recursos Deferidos 
1.1.1. Foram deferidos os recursos e homologadas as inscrições com direito à reserva de vagas 
para pessoas com deficiência dos candidatos abaixo, os quais comprovaram ter cumprido os 
requisitos do Edital de Concursos nº 01/2014 SARH. 
 

INSCRIÇÃO NOME CARGO/ESPECIALIDADE 

90004 Everton Luis Santos Barboza Guarda-parque 

93900 Jeane Aparecida Florence Nunes Psicólogo 

87097 Vinicius Kuchinski Engenharia Civil 

 
1.2. Recursos Já Providos 
1.2.1. Foram considerados Já Providos os recursos das inscrições: 87567, 87588, 88084, 89820, 
95672, 95677, 96780 e 101357, visto que essas inscrições já haviam sido homologadas, com direito à 
reserva de vaga para pessoa com deficiência, através do Edital de Concursos Públicos nº 07/2014 
SARH. 
 
2. RESULTADO DE OUTROS RECURSOS INTERPOSTOS 
2.1. Recurso Deferido 
2.1.1. Foi deferido o recurso e homologada a inscrição 86692, sem direito à reserva de vagas para 
candidatos negros ou pardos. 
2.2. Recurso Indeferido 
2.2.1. Foi indeferido o recurso da inscrição 98757, visto que a candidata não anexou a cópia do 
documento de identidade ao recurso para comprovação de seus dados. 
2.2.2. Foi indeferido o recurso da inscrição 88667, pois conforme o subitem 3.6. Regulamentação das 
Inscrições, alínea c, do Edital de Concursos Públicos Nº 01/2014 SARH, “efetivada a inscrição, não 
serão aceitos pedidos de alteração de cargo/especialidade ou área”. 
2.3. Recurso Improcedente 
2.3.1 Foi considerado improcedente o recurso da inscrição 88875, visto que essa inscrição já havia 
sido homologada, conforme Listas de Candidatos Homologados do Edital de Concursos Públicos nº 
07/2014 SARH. 
 
3. PRAZO PARA VISTAS AOS PROCESSOS DOS RECURSOS 
3.1. Os candidatos poderão ter vistas aos processos contendo a resposta aos recursos administrativos 
encaminhados. Os processos referentes à homologação das inscrições, contendo as respectivas 
respostas, ficarão à disposição dos candidatos, nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2014, na Divisão de 
Concursos Públicos da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, localizada 
na Av. Praia de Belas, 1595, em Porto Alegre-RS no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h; 



 

3.2. Terão acesso aos processos os candidatos, devidamente identificados, ou os portadores de 
procuração ou autorização, também devidamente identificados. 
  
4. Os candidatos devem acompanhar as informações sobre os Concursos pelo site: 
www.fdrh.rs.gov.br e www.sarh.rs.gov.br. 
 
5. SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
5.1. Foi deferida a solicitação administrativa do candidato da inscrição 97531 e homologada sua 
inscrição, sem direito à reserva de vagas para candidatos negros ou pardos. 
 
6. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 07/2014 SARH 
6.1. Retifica-se o Edital de Concursos Públicos Nº 07/2014 SARH, excluindo do subitem 1.1. a 
inscrição 98455, Sérgio Ricardo Decken,  a qual é homologada preliminarmente como Pessoa com 
Deficiência com direito à reserva de vaga, visto que o Laudo Médico apresentado pelo candidato em 
tempo hábil consta o grau da deficiência. 
6.2. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Concursos Públicos Nº 
07/2014 SARH. 
 
 
 

Porto Alegre, 04 de setembro de 2014. 
 
 
 

Alessandro Barcellos, 
Secretário da Administração e dos Recursos Humanos. 

 

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