
Comprovante de Inscrição

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SEFAZ_RS_18_TECNICO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE TÉCNICO
TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL

Inscrição: 10016299

Nome: INDAIA DE MELO

CPF: 016.504.700-37

Identidade: 6090353621/RS

Data de nascimento: 18/1/1989

Cargo: Cargo 1: Técnico Tributário da Receita Estadual

Cidade de realização das provas: Porto Alegre/RS

Atendimento especial: não

Nome Social: não

Este documento foi impresso em
Horário oficial de Brasília/DF

As informações estão criptografadas
e registradas nesse código de barras

CEBRASPE

0X683E9228BC12527410F9AFA2F68A6DCD

Esta página é o seu comprovante de inscrição.
Ela deve ser impressa e apresentada no dia de realização das provas.

ATENÇÃO: este comprovante não contém informações acerca dos locais e dos horários de
aplicação das provas. Favor acompanhar a divulgação dessas informações em edital específico.

No dia de realização das provas, o candidato deverá portar:

- documento de identidade original;
- este comprovante de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início.

Não fará as provas o candidato que chegar atrasado ou que não estiver no local designado para sua
realização.

Na data provável de 14 de novembro de 2018, será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul e divulgada na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos
/sefaz_rs_18_tecnico, a relação dos candidatos cuja inscrição não tenha sido homologada, bem como
os motivos que determinaram o indeferimento, nos termos do § 2º do art. 10 do Decreto Estadual nº
43.911/2005.

Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no horário determinado.
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