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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS 

EDITAL Nº 87/2008 
 

Agente Administrativo – Edital de Abertura nº 11/2008 
 

Assessor – Área de Direito – Edital de Abertura nº 12/2008 
 
TORNO PÚBLICO que a Comissão dos Concursos Públicos para Provimento de 
Cargos do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça - Serviços 
Auxiliares do Ministério Público, após análise dos recursos dirigidos aos gabaritos 
das provas objetivas dos Concursos Públicos em epígrafe, resolveu o que segue: 
 
1 – anular a questão de número 49 da prova tipo 1, a qual corresponde à 49 da 
prova tipo 2; à 50 da prova tipo 3; à 50 da prova tipo 4; à 48 da prova tipo 5 para o 
cargo de Agente Administrativo, atribuindo-se os pontos respectivos a todos os 
candidatos. 
 
2 – anular as questões de números 12, 29, 38 da prova tipo 1, às quais 
correspondem, respectivamente, às 12, 29, 38 da prova tipo 2; às 13, 30, 37 da 
prova tipo 3; às 13, 30, 37 da prova tipo 4; às 14, 29, 38 da prova tipo 5 para o 
cargo de Assessor – Área do Direito, atribuindo-se os pontos respectivos a 
todos os candidatos. 
TORNO PÚBLICO, também, que os resultados das provas objetivas desses 
Concursos Públicos, os quais se encontram registrados no 1º Serviço de Registro 
de Títulos e Documentos de Porto Alegre - Av. Borges Medeiros, 308 – 2º andar - 
sob protocolos e registros nºs 1569932 (Agente Administrativo) e 1569933 
(Assessor – Área do Direito), estão disponíveis para consulta na Internet, no site 
www.concursosfcc.com.br. Os candidatos poderão apresentar recurso aos 
resultados no período, local e horário abaixo mencionados. Os recursos, dirigidos 
ao Presidente da Comissão de Concurso Público, deverão ser apresentados em 
02 (duas) vias, digitadas ou datilografadas, conforme modelo constante do 
Edital de Abertura dos Concursos Públicos Nº 11 e12/2008. 

OBS: Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile(fax), telex, Internet, 
telegrama ou outro meio que não seja o estabelecido no edital de abertura do 
concurso público respectivo. 
 
-HORÁRIO DE ENTREGA: 9h às 12h e 13h30min às 18h. 
-PERÍODO: de 26 à 28/05/2008. 
-LOCAL: Posto da Fundação Carlos Chagas, em funcionamento no Colégio 
Estadual Protásio Alves, sito à Avenida Ipiranga, 1.090 – Azenha (Próximo ao 
Jornal Zero Hora) – Porto Alegre – RS. 
PORTO ALEGRE, 23 de maio de 2008. 
 

Dr. Heriberto Roos Maciel, 
Presidente dos Concursos. 



PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 23/05/2008. 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CONCURSOS PÚBLICOS 
 

EDITAL Nº 88/2008 
 

Técnico Superior de Informática –Edital de Abertura nº 14/2008 
TORNO PÚBLICO que a Comissão dos Concursos Públicos para Provimento de 
Cargos do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça - Serviços 
Auxiliares do Ministério Público, após análise dos recursos dirigidos aos gabaritos 
das provas objetivas do Concurso Público em epígrafe, resolveu o que segue: 
1 – anular a questão de número 38 da prova tipo 1, a qual corresponde à 38 da 
prova tipo 2; à 39 da prova tipo 3; à 39 da prova tipo 4; à 40 da prova tipo 5 para o 
cargo de Técnico Superior de Informática, atribuindo-se os pontos respectivos a 
todos os candidatos. 
2 – alterar o gabarito da questão 19 da prova tipo 1, que corresponde à questão 19 da 
prova tipo 2; à questão 20 da prova tipo 3, à questão 20 da prova tipo 4, à questão 
21 da prova tipo 5, para: 
- questão 19 da prova tipo 1: de E para B; 
- questão 19 da prova tipo 2: de A para C;  
- questão 20 da prova tipo 3: de A para C;  
- questão 20 da prova tipo 4, de B para D;  
- questão 21 da prova tipo 5, de B para D. 
Os candidatos poderão apresentar recurso quanto à alteração de gabarito 
mencionada no item 2, acima, no período, local e horário abaixo mencionados. Os 
recursos deverão ser apresentados conforme segue: 
1 - O "Pedido de Recurso", dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso 
Público, deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, digitadas ou 
datilografadas, conforme modelo constantes do Edital de Abertura do Concurso 
Público. 
2 - As "Razões do Recurso" deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, 
digitadas ou datilografadas, devendo conter:  
• número da questão e tipo do gabarito. 
• objeto do pedido e as razões do recurso em exposição detalhada e 

fundamentada, devendo as mesmas serem apresentadas em folhas 
separadas por cada questão recorrida, sem qualquer sinal identificador do 
candidato. 

OBS: Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile(fax), telex, Internet, 
telegrama ou outro meio que não seja o estabelecido no edital de abertura do 
concurso público respectivo. 
-HORÁRIO DE ENTREGA: 9h às 12h e 13h30min às 18h. 
-PERÍODO: de 26 à 28/05/2008. 
-LOCAL: Posto da Fundação Carlos Chagas, em funcionamento no Colégio 
Estadual Protásio Alves, sito à Avenida Ipiranga, 1.090 – Azenha (Próximo ao 
Jornal Zero Hora) – Porto Alegre – RS. 
PORTO ALEGRE, 23 de maio de 2008. 

Dr. Heriberto Roos Maciel, 
Presidente do Concurso. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CONCURSOS PÚBLICOS 
 

EDITAL Nº 98/2008 
 

Assessor – Área Administração –Edital de Abertura nº 13/2008 
 
TORNO PÚBLICO que a Comissão do Concurso Público para Provimento de 
Cargos do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça – Serviços 
Auxiliares do Ministério Público, após análise dos recursos dirigidos aos gabaritos 
das provas objetivas do Concurso Público em epígrafe, resolveu alterar o gabarito  
da questão 11 das Provas de Tipos 1 a 5 para: 
– questão 11 da prova tipo 1: de D para E; 
– questão 11 da prova tipo 2: de E para A;  
– questão 11 da prova tipo 3: de A para B;  
– questão 11 da prova tipo 4, de B para C;  
– questão 11 da prova tipo 5, de C para D. 
Os candidatos poderão apresentar recurso quanto à alteração de gabarito 
mencionada acima, no período, local e horários abaixo mencionados. Os recursos 
deverão ser apresentados conforme segue: 
1 – O "Pedido de Recurso", dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso 
Público, deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, digitadas ou 
datilografadas, conforme modelo constantes do Edital de Abertura do Concurso 
Público. 
2 – As "Razões do Recurso" deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, 
digitadas ou datilografadas, devendo conter:  
• número da questão e tipo do gabarito. 
• objeto do pedido e as razões do recurso em exposição detalhada e 

fundamentada, devendo as mesmas serem apresentadas em folhas 
separadas por cada questão recorrida, sem qualquer sinal identificador do 
candidato. 

OBS: Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile(fax), telex, Internet, 
telegrama ou outro meio que não seja o estabelecido no edital de abertura do 
concurso público respectivo. 
-HORÁRIO DE ENTREGA: 9h às 12h e 13h30min às 18h. 
-PERÍODO: de 17 a 19/06/2008. 
-LOCAL: Posto da Fundação Carlos Chagas, em funcionamento no Colégio 
Estadual Protásio Alves, sito à Avenida Ipiranga, 1.090 – Azenha (Próximo ao 
Jornal Zero Hora) – Porto Alegre – RS. 
 

PORTO ALEGRE, 16 de junho de 2008. 
Dr. Bruno Heringer Junior, 

Presidente do Concurso. 


