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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. Gabarito definitivo do Curso Introdutório de Formação: Após a análise dos recursos interpostos, ratifica-se o gabarito preliminar do curso 
divulgado em 23/08/2021, o qual passa a constar como gabarito definitivo. 
 
1.1. Todos os pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos se encontram disponíveis na FAS. Cada recorrente poderá consultar o parecer 
do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br.  
 
2. Resultado preliminar da prova objetiva do Curso Introdutório de Formação: O relatório de notas da prova objetiva do Curso Introdutório de 
Formação encontra-se no Anexo deste edital.  
 
3. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá fazê-lo nos dias 06, 08 e 
09/09/2021, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na área do candidato.  
 
4. Vista dos cartões de resposta: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, será disponibilizada vista do 
cartão de resposta diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, sendo este o único momento para vista.  
 
5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
  
 Caxias do Sul/RS, 03 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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