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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS PERÍODO DE REABERTURA 
EXCLUSIVAMENTE AOS CANDIDATOS PcD. 

 
 

A Prefeitura do Município de Arroio Grande/RS, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento 
deste Concurso Público especialmente nomeado pela PORTARIA Nº 026/2020, usando das atribuições 
legais: 

 

I. DIVULGA a relação de candidatos inscritos, pós reabertura, no presente Concurso Público, cujas 
inscrições foram consideradas deferidas e homologadas em face ao atendimento do edital de 
reabertura exclusiva para pessoas com deficiência, a saber: 
 

Código e Cargo Nº de Inscrição Nome Completo RG 

2000176271 BARBARA GONZALES JARA  2107116978 
2.01 - ATENDENTE DE SAÚDE 

2000176263 CHRISTIAN BAPTISTA DA SILVA  7100830236 

2.02 - AUXILIAR EM FARMÁCIA 2000176272 EMILY DE AVILA PEREIRA SABETTA  9112270351 

3.07 - PROCURADOR MUNICIPAL 2000176268 ALAN JONES DE OLIVEIRA SOARES  468727826 

3.08 - PSICÓLOGO 2000166542 DAIANE MADEIRA GOMES  5104800528 

 
*AS INCRIÇÕES NÚMEROS: 2000176251, 2000176253, 2000176254, 2000176264 e 2000176267 foram 
indeferidas e, portanto, não foram homologadas, pois estavam em desacordo com o edital de 
reabertura das inscrições, prevista exclusivamente para as pessoas com deficiência – (PcD). Na forma 
do item II - letra “B” do edital de reabertura das inscrições, o valor pago pela inscrição indeferida NÃO 
SERÁ RESTITUÍDO. 
 
II. RETIFICA a relação de candidatos divulgada anteriormente, para a inclusão dos candidatos PcD pós 
a reabertura, cujos nomes constam do presente edital. 
 
As Listagens se encontram em ORDEM ALFABÉTICA, separadas por funções e está disponível para 
consulta através da Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.arroiogrande.rs.gov.br e 
por afixação em local de costume da Prefeitura. 

 

Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, inclusões e/ou 
exclusões, deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser 
procedida, no prazo de até 02 (dois) dias da data desta publicação, através do e-mail 
contato@integribrasil.com.br e/ou telefone (11) 4022-7166. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que fica à disposição afixado no mural da Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS, 
pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.arroiogrande.rs.gov.br 
(https://www.arroiogrande.rs.gov.br/concursos/concurso-publico-01-2020/40), visando atender ao 
restrito interesse público. 

 

 

Arroio Grande, 11 de junho de 2021. 

 

Ivan Antônio Guevara Lopes 

Prefeito Municipal 


