CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 005/2010
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
O Presidente do Conselho Regional de Economia – 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do Edital de Concurso nº 001/2010, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que
segue:
1. A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA para todos os cargos, será no dia 25/04/2010 –
domingo, às 14h no Colégio Estadual Protásio Alves, sito na Av. Ipiranga, 1090 - Azenha – Porto
Alegre/RS.
1.1. Desde já, ficam todos os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 1
(uma) hora ao local das provas, munidos de documento de identidade que originou a inscrição,
comprovante de inscrição no Concurso Público (boleto bancário devidamente quitado) e caneta
esferográfica azul ou preta ponta grossa.
2. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: a relação nominal, constando todos os candidatos com
inscrições homologadas, bem como a relação das não processadas, fazem parte dos ANEXOS I e II deste
edital e encontram-se afixadas no Painel de Publicações do Conselho e da Objetiva Concursos Ltda., bem
como, em caráter meramente informativo na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e
www.coreconrs.org.br.
2.1. INSCRIÇÕES NÃO PROCESSADAS: as inscrições relacionadas no ANEXO II, deste edital, não
tiveram quitação do boleto bancário até o vencimento, conforme determina o Edital de Concurso nº
001/2010, Capítulo II, item 2.5.4., não tendo sido processadas para efeito de cadastramento no presente
Concurso Público.
2.3. O candidato com inscrição nº 544, embora tenha assinalado na ficha de inscrição a opção
“Pessoas com Deficiência”, apresentou documentação fora do prazo, conforme previsto no Edital de
Concurso nº 001/2010, Capítulo III, item 3.2, para concorrer à vaga especial como Pessoas com
Deficiência. O mesmo concorrerá somente às vagas gerais e não terá tratamento especial e/ ou prova
diferenciada.
3. Os candidatos interessados em interpor recurso, relativo às inscrições, poderão fazê-lo, em
conformidade com o Edital de Concurso nº 001/2010, Capítulo VIII, nos dias 15, 16 e 19/04/2010; os
mesmos deverão ser encaminhados para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua Casemiro
de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco - 90.420.001 - Porto Alegre/RS.
Porto Alegre, em 14 de abril de 2010.
GERALDO PINTO RODRIGUES DA FONSECA
Presidente CORECON/RS
Registre-se e publique-se

ANEXO I - RELATÓRIO DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CARGO. CLIQUE AQUI!
ANEXO II - RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO PROCESSADAS. CLIQUE AQUI!
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