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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CONCURSOS PÚBLICOS DA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH 
 

EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 14/2014 - REABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

O Secretário da Administração e dos Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, 

REABRE o prazo de inscrições para o concurso nº 16, cargo de Engenheiro - Área de 

Engenharia do Trabalho, EXCLUSIVAMENTE para os candidatos com Ensino Superior 
Completo em Arquitetura, suplementado por curso de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho e registro no respectivo órgão de classe, em cumprimento a decisão 

proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme consta dos autos 

do Agravo de Instrumento nº 5016008-27.2014.404.0000/RS, conforme segue: 

 

1. As inscrições serão efetuadas somente pela Internet do dia 06 de outubro até o dia 04 de 

novembro de 2014, através do site www.fdrh.rs.gov.br e o pagamento deverá ser feito, 

impreterivelmente, até o dia 05 de novembro de 2014. A FDRH, em hipótese alguma, 
processará qualquer registro de pagamento em data posterior.  

 

2. Os candidatos com deficiência, que desejarem a isenção do pagamento das inscrições, 
deverão preencher o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, Anexo VI do Edital de 
Concursos Públicos nº 01/2014 - SARH - Edital de Abertura e atender ao disposto nos itens e 

subitens daquele edital, exceto no que se refere à data, a qual passa a ser até o dia 17 de 

outubro de 2014.  

 

3. A FDRH publicará, no dia 27 de outubro de 2014, um comunicado em seu site com a 
relação dos candidatos que tiveram direito a isenção do pagamento da inscrição.  

 

4. Os candidatos que desejarem concorrer com direito a reserva de vagas destinadas a 

candidatos com deficiência, deverão encaminhar o Laudo Médico, até o dia 05 de novembro 

de 2014, conforme o Anexo V do Edital de Concursos Públicos nº 01/2014 - SARH - Edital de 
Abertura e atendendo ao disposto nos itens e subitens daquele edital.  

 

5. Os candidatos deverão atender ao Edital de Concursos Públicos nº 01/2014 - SARH - Edital 
de Abertura, seus anexos e demais retificações. 
 
Porto Alegre, 02 de outubro de 2014. 
 
 

 

Luiz Antônio Philomena,  
Secretário da Administração e dos Recursos Humanos, em exercício. 


