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BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE 

EDITAL Nº 06/2015 – HOMOLOGAÇÃO OFICIAL DAS INSCRIÇÕES 

 

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, doravante denominado BRDE, instituição financeira 
pública, inscrito no CNPJ/MF sob nº 92.816.560/0001-37, por este Edital, torna pública a Homologação das 
Inscrições - Lista Oficial do Concurso Público Nº 01/2015, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Oficial de Inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  

 

2. RESULTADO DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES PRELIMINARES  
 

2.1 PEDIDO DEFERIDO 

2.1.1 O candidato de inscrição nº 34801445054-6 teve seu pedido de retirada da opção em concorrer às cotas de 
Negros e Pardos deferido. 

 

2.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

2.2.1 O candidato de inscrição nº 34803430884-9 teve seu pedido indeferido, pois sua inscrição já está 
homologada nesse Concurso. 

2.2.2 O candidato de inscrição nº 34803421144-6 teve seu pedido indeferido, pois sua inscrição de nº 
34806421335-3 já encontra-se homologado nesse Concurso. E, conforme item 10.5 do Edital de Abertura, será 
homologada a última inscrição realizada. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 34805447573-6 teve seu pedido indeferido, pois o candidato realizou o 
pagamento de duas inscrições. E, conforme item 10.5 do Edital de Abertura, o candidato que efetivar mais de uma 
inscrição terá confirmada apenas a última, sendo as demais canceladas.  

2.2.4 O candidato de inscrição nº 34809420208-6 teve seu pedido indeferido, pois o pagamento do boleto 
bancário foi efetuado após o período estipulado no Cronograma de Execução.  

 
3. RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.2.1 DO EDITAL Nº 05/2015 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 Os candidatos de inscrição nº 34813442233-5 e 34811445598-8 tiveram seus pedidos em concorrer a reserva 
de vagas deferidos, devido terem encaminhado laudo médico no prazo previsto no Cronograma de Execução. 
Sendo assim, exclui-se do item 2.2.1 - PEDIDOS INDEFERIDOS os candidatos citados acima, passando a constar 
no Item 2.1.1 - PEDIDOS DEFERIDOS. 

 

Porto Alegre, 08 de maio de 2015. 

 

ORLANDO PESSUTI 

Diretor Administrativo 
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