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Edital de Concurso nº 005, de 010 de março de 2015. 

 

 

 

Torna público, para conhecimento dos 

interessados, a decisão sobre o recurso de 

revisão de questões da prova, interposto pelos 

candidatos, referente aos cargos que menciona. 
 

 

 

  PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUETINHA, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que acata a 

decisão da Comissão Examinadora e decide administrativamente sobre os recursos interpostos de 

questões da Prova, referente ao Concurso Público dos Cargos a seguir relacionados. 
 

 Cargo de Contador: 

Processo nº 252/2015 - Decisão: Negado Provimento. 

Recursos apresentados, mas não protocolados - Decisão: Negado Provimento. 
 

 Cargo de Procurador Jurídico: 

Processo via Sedex - Decisão: Provimento Parcial, anulação da questão nº 14. 

Processo via Sedex - Decisão: Provimento Parcial, anulação questões nº 14 e 28. 

Processo nº 255/2015 - Decisão: Provimento Parcial, anulação da questão nº 38. 

Processo nº 259/2015 - Decisão: Provimento Parcial, anulação da questão nº 14. 

Processo nº 263/2015 - Decisão: Provimento, anulação da questão nº 28. 

Processo nº 272/2015 - Decisão: Provimento Parcial, anulação da questão nº 14. 
 

   E de ofício, decide, anular a questão nº 18 da Prova de Contador e a questão nº 14 da 

Prova de Enfermeiro, considerando que as questões citadas são iguais a questão de nº 14 da Prova de 

Procurador Jurídico. 
 

  Desta forma, ficam todos os candidatos cientificados que as provas escritas serão 

corrigidas, considerando as decisões acima citadas, e a justificativa das questões dos processos, estará à 

disposição do (a) candidato (a) recorrente, durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal, a 

contar de 11 de março de 2015. 
 

   Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de março de 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Laurido Richter, 

Prefeito Municipal. 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 
 

 

Joice Eliandra Rruppenthal, 

Secretária da Administração e Finanças. 


