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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS 

EDITAL DE CONCURSOS N.°07/2013 – AGERGS – DIVULGA DATA, LOCAIS E 
HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA E OS RESULTADOS DOS RECURSOS SOBRE A 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES. 
 
O Conselheiro-Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições, divulga por este 
Edital, o que segue: 
 
1.  DATA DAS PROVAS OBJETIVAS: 24 de Março de 2013. 
2. LOCAIS E HORÁRIOS DAS PROVAS 
2.1. As provas serão realizadas em Porto Alegre, nos locais, endereços e horário abaixo 
especificados.  

 Horário de chegada dos candidatos: 13h 

 Horário de Início das provas: 14h 

 Duração das provas: 4h 

 Horário de término das provas: 18h 
 
PORTO ALEGRE 

CONCURSOS/ÁREAS LOCAIS DAS PROVAS ENDEREÇO 

01 – TS: Analista de Informática 
02 – TS: Advogado 
03 – TS: Contador 
04 – TS: Economista 
05 – TS: Engenheiro Civil 
06 – TS: Eng. Civil ou Eng. Ambiental 
Sanitarista ou Eng. Sanitarista ou 
Eng. Ambiental 
07 – TS: Engenheiro Eletricista 
08 – TS: Engenheiro Mecânico 
09 – TS: Estatístico 
10 – TS: Jornalista 

FAPA – Associação Educacional  
Sul-Rio-Grandense Faculdade 
Porto–Alegrense - Prédio 07 Av. Manoel Elias, 2001                       

Bairro: Morro Santana 

11 – Auxiliar Técnico 
FAPA – Associação Educacional  
Sul-Rio-Grandense Faculdade 
Porto–Alegrense - Prédio 06 

 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
3.1. Documento de Identidade para a realização das provas objetivas 
Deverá ser apresentado, de preferência, o documento de identidade cujo número e nome do 
candidato constam no Formulário Eletrônico de Inscrição.  Os documentos de identificação, 
que serão aceitos, são os que constam no subitem 9.4. Edital de Concursos nº1/2013- 
AGERGS.  (Cédula de Identidade Civil ou Militar, Carteira de Trabalho ou Carteira 
Profissional emitida por Ordem ou Conselho de Classe legalmente reconhecido, ou a 
Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei Federal n.º 9.503/97).  
3.2. De acordo com o subitem 9.7 do Edital de Concursos nº1/2013- AGERGS, em nenhuma 
hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. Também não serão 
aplicadas provas fora do local e horário designados por este edital.  
3.3. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os 
candidatos, nem consultas de quaisquer espécies, bem como o uso de qualquer aparelho 
eletrônico (bip, telefone celular, mobi, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, fones de ouvido, prótese auditiva, bem como o uso 
de calculadora financeira ou científica).  
3.4. Não será permitido utilizar óculos escuros, chapéu, boné, touca ou outros acessórios 
que cubram as orelhas e parte do rosto.  
3.5. Os candidatos que solicitaram atendimento especial para a realização das provas ou 
que, por problemas recentemente ocorridos necessitem de atendimento especial para 
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realizar as provas, deverão apresentar-se na sala da Coordenação, onde serão informados 
sobre a sala em que realizarão as provas. 
3.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, 
deverá levar acompanhante, sendo que esta ficará em sala reservada para tal finalidade e 
será responsável pela guarda da criança. Não será permitida a permanência da criança na 
sala de prova. No dia de aplicação da prova a candidata deverá procurar a coordenação do 
concurso antes de ingressar na sala de aula. O tempo de amamentação não será acrescido 
ao final da prova. 
3.7. O candidato que tiver os seus documentos furtados ou roubados, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
30 (trinta) dias de antecedência da data de realização das provas, e será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinatura e de impressão digital em 
formulário próprio. 
3.8. Os candidatos devem acompanhar as informações sobre os Concursos pelo site: 
www.fdrh.rs.gov.br e www.agergs.rs.gov.br . 
 
4. RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTES ÀS INSCRIÇÕES NÃO-

HOMOLOGADAS 
4.1. Recursos Deferidos 
4.1.1. Foi deferido o recurso e homologada a inscrição 1317 da candidata MARCIA DE 
OLIVEIRA CUDO para o concurso 05 - TS - ENGENHEIRO CIVIL conforme o disposto no 
subitem 3.2. do Edital de Concursos Nº 01/2013. 
4.1.2. 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 nº1/2013- AGERGS. 
 

INSCRIÇÃO NOME CARGO 

1546 JOAO PAULO CARABAJAL SIQUEIRA 02 - TS - ADVOGADO 

3315 MAQUELIN GARCIA MORAES DA SILVEIRA 01 - TS - ANALISTA DE  INFORMATICA 

 
4.2. Recursos Indeferidos 
4.2.1. Foi indeferido o recurso e permanece não homologada a inscrição de nº 1226 de 
Rosaura Pinheiro Perasi, de acordo com o subitem 3.4.12 do Edital de Concursos nº1/2013- 
AGERGS. 
4.2.2. Foi indeferido o recurso da candidata de inscrição nº 2910, Mireila Luiz da Trindade 
Stroschoen, com base no item 3.5 alínea g do Edital de Concursos nº1/2013- AGERGS. 
 
5. PRAZO PARA VISTAS AOS PROCESSOS DOS RECURSOS 
Os candidatos poderão ter vistas aos processos contendo as respostas aos recursos 
administrativos encaminhados. Os processos referentes à homologação das inscrições, 
contendo as respectivas respostas, ficarão à disposição dos candidatos, no período de 12 e 
15 de Março de 2013, na Divisão de Concursos Públicos da Fundação para o 
Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, no horário das 9h às 11h e das 14h às 
17h, no seguinte endereço: Av. Praia de Belas, 1595, em Porto Alegre- RS. Para ter vistas 
aos processos, os candidatos deverão apresentar documento de identidade ou procuração. 
 
 

Porto Alegre, 11 de março de 2013. 
 

 
Luciano Schumacher Santa Maria, 

Conselheiro-Presidente da 
AGERGS. 

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

