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A Fundação de Assistência Social (FAS) do Município de Caxias do Sul, por meio de sua representante legal, TORNA PÚBLICO o 
presente edital para divulgar o que segue:  

 
1. O gabarito preliminar será divulgado em 24/05/2021 (segunda-feira), a partir das 14h (horário de Brasília), no Mural de publicações 
da FAS, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul/RS e nos sites www.fas.caxias.rs.gov.br e www.objetivas.com.br.  

 
2. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao gabarito preliminar deverá fazê-lo nos dias 25, 27 e 
28/05/2021, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na sua área do candidato.  
 
3. Vista de prova padrão: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, haverá vista das provas 
padrão no site www.objetivas.com.br, na página referente ao certame, sendo este o único momento para vista.  
 
4. A abertura dos malotes e o processo de escaneamento digital dos cartões de resposta serão realizados em 28/05/2021 (sexta-feira), 
às 10h (horário de Brasília), na IEE Cristóvão de Mendonza (Av. Júlio de Castilhos, 3947, Bairro Cinquentenário, no Município de Caxias 
do Sul), na presença da Comissão Executiva de Concurso Público, em ato público aberto aos candidatos. O processamento eletrônico 
dos cartões de resposta será realizado em 31/05/2021 (segunda-feira), às 09h (horário de Brasília), na Objetiva Concursos (Rua Casemiro 
de Abreu, 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS), também em ato público aberto aos candidatos.  
 
4.1. Aqueles que desejarem fazerem-se presentes aos atos deverão comparecer utilizando máscara de proteção individual, bem 
ajustada e que encubra adequadamente o nariz e a boca e respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse 
estabelecidas nos avisos dos locais. 
 
5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
 
 
  

 Caxias do Sul/RS, 21 de maio de 2021. 

  
  
 

 
KATIANE BOSCHETTI DA SILVEIRA, 

Presidente da FAS. 
  
  
 ANA PAULA PEREIRA FLORES, 

Presidente da Comissão Executiva do Concurso. 
  
  
 ELISANDRA SOARES LISBÔA, 

Membro da Comissão Executiva do Concurso. 
  
  
 NADIA COLOMBO, 

Membro da Comissão Executiva do Concurso. 
  
Registre-se e publique-se.  
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