
 
 
 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1 
 

 

 
ORIENTAÇÃO AOS QUOTISTAS DO 1º GRUPO DE PROFESSORES  

 
Atendendo ao previsto no item 4 e 5 do Edital 01/2011 serão nomeados os candidatos 

quotistas, conforme lista publicada pelo Edital 025/2012. 
 
Os nomeados quotistas citados acima devem se apresentar no DMEST (Departamento de 

Medicina e Segurança do Trabalho, situado à Av. Borges de Medeiro 1501, CAFF em Porto 
Alegre) para perícia  médica no dia 29/10/12 , das 7 horas e 30 minutos às 10 horas, portando os 
exames:  

 
1. Providenciar  os seguintes exames médicos  relacionados: 
a) Hemograma  
b) Creatinina  
c) Glicose  
d) EQU  
e) Audiometria Tonal. 
Para quem tem 45 anos ou mais são solicitados, além dos exames acima, os abaixo 
relacionados: 
a) Laudo Ortopédico 
b) Eletrocardiograma  
c) Laudo Oftalmológico 

 
Posse  prevista para ocorrer dia 31/10/2012 conforme cronograma no final deste 

documento, atendendo aos itens abaixo:  
 
2. Preencher o formulário do ingresso  no Serviço Público Estadual, disponível no site 

da educação: www.educacao.rs.gov.br  a partir do dia 05/10/2012. 
 

3. Providenciar os documentos  constantes no item 12.5 do Edital 01/2011, que são:  
a) Certificado de regularidade de situação militar, se do sexo masculino – (original e 

cópia); 
b) Carteira de Identidade – (original e cópia); 
c) Documento oficial que contenha o CPF – (original e cópia); 
d) Nº do PIS/PASEP (se cadastrado) – (original e cópia); 
e) Carteira de Trabalho - cópia da 1ª página e da página dos registros de emprego/ 

função pública – (original e cópia); 
f) Título de Eleitor e comprovante de regularidade da situação eleitoral –  disponível 

no site da justiça eleitoral (www.tre-rs.gov.br)  (original e cópia); 
g) Comprovante de escolaridade – (original e cópia); 
h) Laudo Médico Pericial para ingresso no serviço público fornecido pelo 

DMEST/SARH, na ocasião da Perícia Médica; 
i) Alvará de Folha Corrida expedido pelo Poder Judiciário – disponível no site do 

Poder Judiciário Estadual ( www.tjrs.jus.br)  (original); 
j) Comprovante de residência – (original e cópia); 
k) Comprovante de exoneração de cargo público ou protocolo de pedido, no caso de 

acúmulo de cargo/função pública vedado pela Constituição Federal (Art.37, Inciso 
XVI) – (original e cópia). 
 

4. Conta Bancária: trazer no dia agendado para POSSE o comprovante da sua agência 
BANRISUL de relacionamento onde você tenha conta corrente ativa. Caso não 
tenha, deverá saber informar o número da Agência/BANRISUL mais próxima, pois 
será feito um pré-cadastro.  
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ESCLARECIMENTOS: 
 

 
 

• Em relação ao item 2 – Formulário de Ingresso . Baixar o documento no seu computador 
preenchendo todos os campos solicitados e imprimi-lo. Se o documento for preenchido 
manualmente deverá ser em letra legível (letra de forma). 
 
 

• Em relação ao item 3 – Documentos para a posse . Providenciar a documentação 
relacionada, juntamente com o formulário impresso (item 2 ) para serem apresentados na 
data da posse, prevista no cronograma determinado pela Administração disponível no site 
da Educação www.educacao.rs.gov.br. 

 
 
 

ATENÇÃO:  É de responsabilidade de cada nomeado quotista cumprir rigorosamente o 
cronograma com a data e hora do exame médico estabelecido, bem como o da posse, 
portando os documentos necessários relativos a cada uma das etapas, já que os mesmos 
foram organizados respeitando a quota de vagas disponibilizadas pelo Edital e visando a 
qualidade do bom atendimento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma Posse Cotistas 1º GRUPO 
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Cronograma Posse Cotistas  1º GRUPO 

DATA 
DIA DA 

SEMANA CLASSIFICAÇÃO 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO  

HORÁIO DE 
CHEGADA 
AO LOCAL OBS 

31/out Quarta-feira 

1144, 1191, 1212, 
1232,1235, 1265, 
1301, 1332 e 1340 

8h  7h 

Os primeiros 
classificados deverão 

começar a se apresentar 
a partir das 7 horas, para 

serem organizados em 
fila de acordo com a 

ordem de classificação, 
contudo o atendimento 
iniciará a partir das 08 
horas. A turma das 09 

horas iniciará a formação 
da fila a partir das 08 

horas e assim 
sucessivamente. 

Disponibilidade de 
horário para 

atendimento ao longo do 
dia 

1348, 1488, 1623, 
1625, 1696, 1731, 

1751,  1791  e 
2761  

9h 8h 

1808, 1809, 1820, 
1840, 1952, 2094,  

2096,  2204 e 
2800 

10h 9h 

2306, 2314, 2399, 
2407, 2427, 2444,  
2476, 2486 e 2822 

11h 10h 

2503, 2533,  2536, 
2556, 2560, 2642, 
2668, 2682 e 4228 

12h 11h 

2685, 2704, 2719, 
2738, 2761, 2781, 

2783,  2788 e 
4528 

13h 12h 

2807, 2821, 2890, 
2922, 3035, 3098 

e 3207 

14h 13h 

3226, 3257, 3298, 
3408, 3458, 3509, 

3516, 3552 e  
3582 

15h 14h 

3608, 3725, 3776, 
3833, 4073, 4222, 

4223 e 4316 

16h 15h 

4339, 4409, 4455, 
4521, 4687, 4771, 

4864 e 4915 

17h 16h 

5042, 5084, 5113, 
5261, 5278, 5279, 

5350 e 5491 

18h 17h 

 


