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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. Resultado definitivo da prova objetiva do Curso Introdutório de Formação: Tendo em vista que não foram interpostos recursos, ratifica-se o 
resultado preliminar da prova divulgado pelo Edital 13/2021, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova objetiva do Curso 
Introdutório de Formação. 
 
2. Homologação final para o cargo de Educador Social: Depois de decorridas todas as etapas do certame e processados todos os resultados, 
conforme estipulado pelo Edital de Abertura das Inscrições, constatada a inexistência de empates entre os candidatos classificados, para o 
cargo de Educador Social, o que torna desnecessária a realização de sorteio de desempate, DIVULGA-SE a classificação final para o cargo de 
Educador Social do Concurso Público 01/2021, conforme os Anexos I, II e III deste edital, e, em decorrência, a homologação final do referido 
certame para o cargo contemplado no respectivo anexo. 

 
3. A partir deste momento, a publicidade oficial referente a este Concurso Público dar-se-á exclusivamente através do Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Caxias do Sul/RS e do site www.fas.caxias.rs.gov.br. Acompanhar os meios de publicidade anteriormente dispostos, até que 
expire o prazo de validade do certame e manter atualizados os seus dados junto ao ente, através de correspondência com aviso de recebimento 
ou pessoalmente por meio de protocolo, são de responsabilidade exclusiva do candidato, sob o risco de perder o prazo para posse. 
 
  
 Caxias do Sul/RS, 16 de setembro 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. 
  
  
 
Registre-se e publique-se. 

NADIA COLOMBO, 
Membro da Comissão Executiva do Concurso. 
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