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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO SPGG/RS N° 02/2021 

EDITAIS NºS 01, 02, 03, 04, 05 E 06/2021 

 

EDITAL Nº 08/2021 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O Sr. Cláudio Leite Gastal, Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão e a Fundação 
Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC tornam pública a presente divulgação para 
informar o que segue: 
 

1. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA QUE RECEBA ATÉ 1,5 (UM E MEIO) SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PER 
CAPITA FAMILIAR 

1.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

1.1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar de 
Inscritos que será publicada no dia 14 de janeiro de 2022 no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br. 

INSCRIÇÃO 

63712954667-8 

63701952933-6 

63709972423-1 

63702968975-6 

 

1.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

NOME MOTIVO 

63704953262-7 
Encaminhou o Formulário de Requerimento de Isenção – Anexo IV, porém não enviou os 
demais documentos, conforme exigido no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63709953567-7 
Candidato não assinalou a situação correspondente a condição Profissional no Formulário 
de Requerimento de Isenção – Anexo IV. 

63701954138-0 
Encaminhou somente o Formulário de Requerimento de Isenção – Anexo IV e a cópia da 
certidão de nascimento dos filhos, porém não enviou os demais documentos, conforme 
exigido no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63701970201-9 

Encaminhou o laudo médico com data de emissão anterior à determinada, conforme 
subitem 4.1.2, alínea “a” do Edital de Abertura e não apresentou Extrato Previdenciário 
emitido pelo INSS e o documento de identificação do filho, conforme subitem 4.1.2, alínea 
“a.1”. 

63701953291-0 
Encaminhou o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS incompleto e não enviou todas as 
páginas da CTPS conforme subitem 4.1.2, alínea “a” do Edital de Abertura. 

63703954521-9 
Não apresentou cópia da certidão de nascimento ou do documento de identidade (de 
qualquer idade) do irmão, conforme subitem 4.1.2, alínea “a.1”, inciso V do Edital de 
Abertura. 

63706971110-4 
Encaminhou o Formulário de Requerimento de Isenção – Anexo IV, porém não enviou os 
demais documentos, conforme exigido no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63713954606-2 
 

Encaminhou o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS conforme subitem 4.1.2, alínea “a” 
do Edital de Abertura. 

63703967187-3 
 

Encaminhou o Formulário de Requerimento de Isenção – Anexo IV, porém não enviou os 
demais documentos, conforme exigido no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63712954517-0 Encaminhou o laudo médico, porém os demais documentos não foram enviados, conforme 
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subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63721974031-0 
Encaminhou o Formulário de Requerimento de Isenção – Anexo IV, porém não enviou os 
demais documentos, conforme exigido no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63706968596-8 
Encaminhou todos os documentos, porém o laudo médico está com a data de emissão 
ilegível, conforme subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

63706954006-7 

Encaminhou Extrato Previdenciário emitido pelo INSS sem a descrição da remuneração dos 
últimos anos/meses referente ao atual emprego e na CTPS a remuneração informada está 
desatualizada. 

63703953374-9 
Encaminhou laudo médico, o qual não consta data de emissão, os demais documentos não 
foram enviados, conforme exigido no subitem 4.1.2, do Edital de Abertura. 

63701971150-9 

Encaminhou cópia da Carteira de Trabalho e cópia da certidão de nascimento da filha, 
porém não enviou os demais documentos, conforme exigido no subitem 4.1.2 do Edital de 
Abertura. 

63703959751-0 

O valor da remuneração ultrapassa 1,5 salário mínimo nacional per capita, pois, o candidato 
possui benefício ativo, conforme Extrato Previdenciário emitido pelo INSS, além do salário 
informado na CTPS. 

63704952096-0 
Encaminhou laudo médico, porém os demais documentos não foram enviados, conforme 
exigido no subitem 4.1.2, do Edital de Abertura. 

 

2. PERÍODO DE RECURSO 

2.1 Os candidatos interessados em interpor recurso referente ao Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de 
Inscrição poderão fazê-lo no período de 13 a 17/12/2021, conforme previsto no Edital de Abertura. 

2.1.1  Para comprovação da situação regular de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos 
poderão encaminhar documentação complementar, também, através do Formulário Online – Recurso do 
Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br, 
durante o período informado no item acima. 

 

 

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2021. 
 
 

Cláudio Leite Gastal 
Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão 
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