
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
SEMAE 

CONCURSO PÚBLICO 01/2007 
 

 
EDITAL 05/2007 

 
CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO DE DESEMPATE 

 
O Diretor Geral do SEMAE, Luiz Antônio Castro dos Santos, no uso de suas atribuições, torna 
público por este Edital a data, hora e local de realização de sorteio público, para aqueles 
candidatos que, após aplicados os critérios de desempate para classificação, previstos no item 
8 e subitens do Edital de Abertura, serão desempatados por sorteio público. Os nomes dos 
candidatos com empate na classificação estarão disponíveis no site www.fundatec.com.br no 
dia 20/09/2007 a partir das 15h. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO DO SORTEIO: 25 de setembro de 2007. 
 
HORÁRIO: às 16horas. 
 

LOCAL: Biblioteca Pública Municipal – Rua Osvaldo Aranha, 934 – Centro – Acesso pelos 
fundos do Prédio – Sala João Moura - São Leopoldo – RS  
 

 
REGRAMENTOS PARA DESEMPATE - SORTEIO PÚBLICO 
 

Será realizado sorteio público para desempate, conforme item 8.4 do Edital de Abertura 
01/2007, para os candidatos que continuarem empatados na nota final, após aplicados os 
critérios de desempate para classificação, previstos no item 8 e subitens do referido Edital. 

 
O sorteio público terá o seguinte regramento: 
 

1. Todos os candidatos, com notas finais iguais, em que persistam as notas empatadas nos 
componentes, serão agrupados e receberão um número seqüencial iniciando em 01 (um) e 
finalizando com o número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração 
será dada por rigorosa ordem do número de inscrição sem o dígito verificador. Os 
candidatos poderão consultar a lista no portal da Fundatec www.fundatec.com.br. 

2. Os candidatos poderão comparecer ao local de realização do sorteio. Serão distribuídas 
entre os candidatos, senhas de 01 a 30, capacidade da sala de realização do sorteio. Não 
há obrigatoriedade do comparecimento dos candidatos. 

3. No dia e horário determinado, a Comissão de Concursos com 02 (dois) representantes do 
SEMAE e 02 (dois) representantes da executora FUNDATEC, convidarão 02 dois candidatos, 
devidamente identificados e homologados, para proceder ao sorteio. 

4. Serão colocados em um globo metálico tantos números quanto o maior número de 
candidatos empatados. A seguir, realizar-se-á o sorteio, com a retirada de um número de 
cada vez, até ser retirado o último dos números colocados no globo metálico. 

5. A seqüência sorteada será a ordem do desempate para todos os candidatos empatados, 
determinando sua ordem de classificação final no referido Concurso. 

6. Ao final do processo, será redigida ata do sorteio público, assinada pelos representantes da 
Fundatec, representantes do SEMAE e candidatos participantes da realização do sorteio. 

7. No dia 27 de setembro de 2007, a partir das 15 horas, será publicada a Classificação Final 
para Homologação. 

 
Porto Alegre, 19 de setembro de 2007. 


