Companhia Carris Porto-Alegrense

CONCURSO PÚBLICO 02/2015
EDITAL Nº 09

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

1. DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA: não tendo havido a interposição de recursos em
relação aos resultados preliminares das Provas Objetivas, fica ratificado o relatório de notas da Prova
Objetiva divulgado em 18/01/2016, tornando-se o resultado definitivo da Prova Objetiva.
1.1 No Anexo I, em ordem alfabética, encontra-se o resultado definitivo da prova objetiva e em
conformidade com os subitens 10.1.3 e 10.2.1 do edital de abertura do concurso público, a situação de cada
candidato em relação à habilitação ou não para a realização da prova prática.
2. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
PRÁTICAS: No Anexo II, em ordem alfabética, encontra-se a relação dos candidatos habilitados e
convocados para as provas práticas, com a indicação da data e do horário de início da prova:
a) As provas serão realizadas na sede da CARRIS, na Rua Albion, nº 385, Bairro São José, no
Município de Porto Alegre.
b) Os candidatos deverão se apresentar no Portão 2 (Recepção de Visitantes) com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado para o início da prova, portando
obrigatoriamente o original da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria D ou E, em
validade. (Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH).
c) Não será permitida a realização da prova aos candidatos que se apresentarem em local diferente
e/ou em horário posterior ao estabelecido para o seu início, seja qual for o motivo alegado.
d) Não haverá segunda chamada, em hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado;
e) A ausência do candidato à prova, seja qual for o motivo, caracterizará desistência do candidato e
resultará em sua eliminação do concurso;

3. O cronograma com os demais eventos e publicações estão apresentados no Anexo III.
4. Este edital e seus anexos encontram-se publicados no mural situado no Portão 2 da sede da Companhia
Carris Porto-Alegrense, na Rua Albion, 385, bairro São José, e na Internet no site: www.carris.com.br

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2016.

Sérgio Luiz Duarte Zimmermann
Diretor-Presidente.

