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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

EDITAL Nº 03/2021 – PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO E REABERTURA DO PAGAMENTO DAS 
INSCRIÇÕES 

O Sr. Luiz Carlos Gauto da Silva, Prefeito Municipal de Tramandaí, por este Edital, torna pública a presente 
divulgação para informar o que segue: 

 

1. Considerando-se a decisão no processo N° 5003094-83.2020.8.21.0073/RS, a Prefeitura Municipal de 
Tramandaí reabre o prazo para pagamento das inscrições já efetuadas. 
 

   1.1  Os candidatos que tenham realizado suas inscrições no período de 16/03/2020 a 17/04/2020, e que não tenham 
sido homologadas, por falta de pagamento, tendo interesse em participar do certame poderão reemitir o boleto 
bancário através do site da Fundatec www.fundatec.org.br, conforme cronograma descrito a seguir:  
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Novo Período para reemissão dos boletos bancários aos candidatos que já realizaram a 
inscrição no período de 16/03/2020 a 17/04/2020, através do site www.fundatec.org.br 

27/04 a 10/05/2021 

Novo período para envio de Laudo Médico e Documentos Complementares para os 
candidatos que necessitam de atendimento especial para o dia de prova (que já 
realizaram a inscrição no período de 16/03/2020 a 17/04/2020) – somente para 
candidatos que reemitiram o boleto bancário de 27/04 a 10/05/2021 

27/04 a 10/05/2021 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário reemitido no site da Fundatec 11/05/2021 

Novo Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 18/05/2021 

Novo Período de Recursos Administrativos da Homologação Preliminar das Inscrições, 
Período de Solicitação de Correção de Dados Cadastrais e Formulário Online – 
Comprovação de Laudo Médico e/ou Atendimento Especial para recurso – somente 
candidatos que reemitiram o boleto bancário  

19 a 21/05/2021 

Novo Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos 
após análise dos recursos 

26/05/2021 

Novo Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas e Publicação do Edital de 
Prosseguimento do Concurso 

28/05/2021 

Nova Consulta de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC 28/05/2021 

Divulgação Atualizada da Densidade de Inscritos por cargo 28/05/2021 

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas – data provável. 05/06 e 06/06/2021 

*As datas referentes as próximas etapas serão divulgadas posteriormente, através de Edital no site da 
FUNDATEC. 

1.2 Alerta-se a todos os candidatos que os regramentos estabelecidos no Edital de Abertura, principalmente no que 
se refere ao item 3 - DO PROCEDIMENTO DAS INSCRIÇÕES, permanecem inalterados, destacando-se o que 
segue no subitem 3.1.13.1, a saber: 

“3.1.13.1 Caso o candidato inscreva-se para mais de um cargo, com provas realizadas no mesmo turno, a 
FUNDATEC homologará APENAS a última inscrição registrada no sistema e que foi devidamente confirmada 
por pagamento, as demais serão bloqueadas. ” 
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2. Cogitando a possibilidade de prosseguir com as atividades suspensas em decorrência do novo Coronavírus 
(COVID-19), observando os cuidados de distanciamento social e higienização conforme orientações vigentes 
da vigilância sanitária, determina-se o prosseguimento deste Concurso Público, agendando a aplicação das 
Provas Teórico-Objetivas para os candidatos com inscrições homologadas, conforme Edital N° 09/2020, 
publicado dia 13/05/2020 e Novo Edital de Homologação Definitiva e Nova Lista Definitiva de Inscritos, seguindo 
o cronograma acima especificado, desde que a bandeira esteja no máximo VERMELHA. 

 

Tramandaí, 27 de abril de 2021. 

Luiz Carlos Gauto da Silva 
Prefeito Municipal 
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