Companhia Carris Porto-Alegrense

CONCURSO PÚBLICO 02/2015
EDITAL Nº 5

A DIRETORIA DA COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE (CARRIS), no uso de suas
atribuições, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1.

A relação preliminar em ordem alfabética, dos candidatos que tiveram a inscrição homologada, com a
indicação se a inscrição foi realizada dentro das reservas de vagas previstas no edital de abertura do
concurso encontra-se no Anexo I deste edital.

2.

Concorrerão dentro da cota reservada às pessoas com deficiência, conforme item 8 e subitem 8.4 do
edital de abertura, os candidatos relacionados abaixo:
Adailson de Lima Rodrigues, inscrição 1062; Ismael Ricardo Zambrano Lima, inscrição 1722; Jefferson
Moura Medina, inscrição 2340 e Tiago da Silva Scarcel, inscrição 1725.

2.1

Não ocorreram indeferimentos aos requerimentos para inscrições dentro da reserva de vaga
destinadas aos candidatos com deficiência.

3.

O resultado dos pedidos de atendimento especial encontra-se no Anexo II deste edital.

4.

A relação preliminar em ordem alfabética, dos candidatos que tiveram a inscrição não homologada em
razão do não atendimento ao subitem 6.5 do edital de abertura do concurso encontra-se no Anexo III
deste edital. Em cumprimento ao estabelecido no subitem 16.4 do edital de abertura do concurso
também não foram homologadas as inscrições de nº 2413 e 3455.

4.1 Em atendimento ao estabelecido no edital de abertura do concurso fica aberto o prazo de recurso contra
a não homologação da inscrição do dia 16/12 a 18/12/2015, de acordo com as instruções contidas nos
subitens 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 do Edital de abertura.
5.

Os candidatos cujos nomes constam na relação preliminar de inscrições homologadas (Anexo I) e os
que após o prazo recursal, vierem a constar, deverão consultar no dia 21/12/2015, a partir das 14h, o
edital de homologação das inscrições após recursos, que informará aos candidatos, o horário e local da
prova objetiva previstas para ocorrer no dia 03/01/2016.

6.

Este edital encontra-se publicado no mural situado no Portão 2 da sede da Companhia Carris PortoAlegrense, na Rua Albion, 385, bairro São José, e na Internet no site: www.carris.com.br.

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015.

Vidal Pedro Dias Abreu
Diretor Administrativo-Financeiro.

Sérgio Luiz Duarte Zimmermann
Diretor-Presidente.

