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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2012 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA. 

 

 
VANDERLEI LUIS CAPPELLARI, Diretor Presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - 
EPTC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e 
Emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar a retificação do Edital de Concurso nº 001/2012, 
conforme segue: 
 

1. DO CAPÍTULO VIII - DA  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – item 8.2 

 

Onde se LÊ:      -  AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: os 250 (cinquenta) primeiros pré-classificados; 

 

LEIA-SE:      - AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: os 250 (duzentos e cinquenta) primeiros pré-
classificados; 
 
 

2. DO ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS -  para o cargo de TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM 

ÊNFASE EM PROGRAMAÇÃO, as atribuições passam a ser: 
Descrição sumária: Atividades envolvendo a execução de trabalhos de programação de computadores, apoio ao usuário e 
manutenção de sistemas. 
Atividades desenvolvidas: Elaborar e manter programas de computação, baseando-se nos dados fornecidos pela equipe de 
análise e estabelecendo os diferentes processos operacionais para permitir o tratamento automático dos dados; planejar a 
solução lógica de programas com variados graus de complexidade; codificar, depurar, testar e documentar programas 
novos; testar e documentar as alterações efetuadas em programas; elaborar arquivos de testes; elaborar planos de testes 
de programas, rotinas e sistemas; fazer a manutenção e analisar desempenho de programas; identificar e solucionar 
problemas com programas em operação; acompanhar os resultados obtidos por programas em operação; elaborar e dar 
manutenção à documentação referente aos sistemas computacionais utilizados. Executar atividades dentro da sua área de 
atuação. 
 
 

2.1. O candidato inscrito no cargo, que já efetuou a quitação do boleto bancário, em razão da retificação do edital, 
poderá: 

 
a) Permanecer inscrito no cargo coincidente, em conformidade com a retificação, sem qualquer prejuízo no 

tocante ao cargo escolhido;   

Ou 
 

b) Solicitar o cancelamento da inscrição com a respectiva devolução do valor pago.  
 

b.1) Neste caso, para recebimento da devolução do valor da taxa, por desistência do concurso, o candidato 

deverá acessar o site www.objetivas.com.br, até a data de encerramento das inscrições, preenchendo 

requerimento próprio, modelo anexo, informando, se for o caso,  o Banco, Agência, Conta Corrente, bem como 
o nome do correntista e enviar através do mesmo site;   
 

ou  
  

b.2) Comparecer pessoalmente, até a data de encerramento das inscrições, na Sede da EPTC – Setor da 
Tesouraria, sito na Rua João Neves da Fontoura, nº 7, em Porto Alegre/RS, em dias úteis, no horário das 
8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, apresentando requerimento próprio assinado, impresso através do  site 

www.objetivas.com.br, acompanhado do (boleto quitado). 

 
2.2. O depósito referido no item b.1), em conta bancária, será efetuado em data a ser informada no site da EPTC,  
posteriormente ao encerramento das inscrições. 

 
2.3. A falta de manifestação formal do candidato, no período referido no item b.1), será considerada como opção 

de confirmação da inscrição no cargo de inscrição original, com as alterações. 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
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As demais disposições do Edital de Concurso nº 001/2012  permanecem inalteradas. 

 

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2012. 
 
 

                               VANDERLEI LUIS CAPPELLARI 
Diretor Presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. 

 
Registre-se e publique-se: 
 
 

ANEXO  - DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO (.DOC)

http://www.objetivas.com/docs/2012_002_anexo_declaracao_requerimento.doc
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ANEXO  - DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO 

 
Nome___________________________________________________________________________________ 

portador da RG nº _____________________________, CPF _________________________________, inscrito no 

Concurso Público, instituído pelo Edital nº ________________________ para o cargo de 

_______________________________________________, vem DECLARAR o que segue: 

 
Declaro  que não deseja permanecer inscrito e solicito a anulação inscrição no Concurso, solicitando a devolução 
da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 
 
Para tanto informo o que segue: 
 
Possuo conta bancária para depósito:  
 

(  )  Sim  -  Banco  ____________________ Agência________ Conta Corrente nº ___________________ 
        
Nome do Correntista:___________________________________________________________________ 
  
(  )  Não possuo conta bancária - desejo o ressarcimento na EPTC. 

 
 

Sr. Candidato: 

Apresentar comprovante de inscrição, em caso de extravio assinalar campo 2 e preencher a declaração 

(2.1) 

 
1. (  ) APRESENTOU O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (boleto quitado)   
 
2. (  ) NÃO APRESENTOU O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO(boleto quitado)   
 
 
2.1. Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, ter realizado a inscrição no Concurso Público, instituído 
pelo Edital nº 001/2012, para o cargo de ______________________________________________, bem como ter 
extraviado o comprovante de inscrição, pelo qual assumo a total responsabilidade.   
 
 

Porto Alegre/RS, ______ de ________________ de 2012. 
 
 

                                                     ________________________________________________                                                             
      Assinatura do candidato 

 
 
 
 
 


