
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A  
 

EDITAL DE CONCURSO Nº 03/2017 – Convocação às Provas Objetivas  
 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. convoca os candidatos com inscrição homologada no 
concurso regido pelo Edital Nº 01/2017, para provimento de cargos na carreira de Técnico em Tecnologia da 
Informação, do Quadro TI II, a realizarem Prova Escrita Objetiva em 25 de fevereiro de 2018, domingo, nos 
locais e salas indicados a seguir: 

 
Área  01 - Segurança da Tecnologia da Informação  

Área  02 - Suporte a Infraestrutura de TI – Turno Diurno (manhã/tarde) 

Área  03 - Suporte a Infraestrutura de TI – Turno Noturno (noite/madrugada) 

Área  04 - Suporte a Plataforma Mainframe 

Área  05 - Desenvolvimento de Sistemas 

Área  06 - Administração de Bancos de Dados 

Área  07 - Teste de Software 

Área  08 - Gestão de TI 

Horário de início das provas: 9 horas. 
Torna público que a lista de candidatos inscritos, com a designação das respectivas salas de prova, 

está disponível na sede da FAURGS, bem como nos sites http://www.banrisul.com.br e 
http://portalfaurgs.com.br/concursos. Cabe aos candidatos, sob sua inteira responsabilidade, a consulta à 
referida lista. Os candidatos que solicitaram atendimento especial deverão verificar a resposta de seu pedido, 

bem como o tipo de atendimento concedido, no site http://portalfaurgs.com.br/concursos. 

Torna público, ainda, que, conforme os subitens 5.2, 5.3 e 5.6 do Edital Nº 01/2017, os candidatos 
deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência do início 
da prova, munidos, preferencialmente, do mesmo documento válido para identificação que originou sua 
inscrição, com fotografia atualizada, e de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, para a adequada 
realização de sua prova objetiva. A FAURGS não fornecerá canetas a candidatos. O ingresso, na sala de 
provas, só será permitido a candidato que apresentar documento válido de identificação. De acordo com o 
subitem 5.7, não será permitido o ingresso, na sala de prova, de candidato que se apresentar fora do local de 
prova que lhe foi designado neste edital. Os demais subitens do item 5 – da aplicação da prova objetiva – do 
Edital de Abertura nº 01/2017 – BANRISUL – também deverão ser observados. 

 
Torna público, por fim, o Resultado dos Recursos Contra a Não Homologação de Inscrição: 
 

Nome Inscrição Código de 
área 

Solicitação Resultado 

Marcelo Henrique Casali  901359-9 01 Troca de área. 
Indeferido. Conforme subitens 
3.2.3 e 3.2.4 do Edital 01/2017. 

Milene Sabtos Teixeira 903566-5 05 

Correção de nome. 
Milene Santos 

Teixeira. 

Deferido. 

Veber Vargas de 

Vargas 
900487-2 01 

Homologação de 
inscrição. 

Deferido. A inscrição do 
candidato já constava na lista 
publicada em 17/01/2018. 

 
Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2018. 

 
Luiz Gonzaga Veras Mota 

Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul  
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