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EDITAL Nº 32/2018  

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESSO NAS CARREIRAS DE  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA E DE INSPETOR DE POLÍCIA 

 
 

CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO DE DESEMPATE 
 

A Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 134, parágrafo único, da Constituição Estadual, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a convocação para realização do 
Sorteio Público de Desempate, conforme segue: 
 
 
1. CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO – Depois de aplicados os critérios de desempate para 
classificação, previstos no item 7.7 do Edital de Abertura nº 21/2017, convoca-se os candidatos 
que permaneceram empatados para o ato público de sorteio que será realizado no dia 11 de 
maio de 2018, às 10 horas, na Fundatec, sito a Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – 
Centro – Porto Alegre/RS. 
 
2. REGRAMENTOS PARA DESEMPATE  
 
2.1 Será realizado sorteio público para desempate, conforme subitem 7.7.3 do Edital de 
Abertura, para os candidatos que continuaram empatados depois de aplicados os critérios de 
desempate para classificação. 
 
2.2 Os candidatos, com notas finais iguais, em que persistam as notas empatadas nos 
componentes, serão agrupados e receberão um número sequencial iniciando em 01 (um) e 
finalizando com o número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração 
será dada por rigorosa ordem do número de inscrição sem o dígito verificador.  
 
2.2.1. A lista de candidatos empatados, por grupo, encontra-se no Anexo I deste Edital. 
 
2.3. Os candidatos interessados poderão comparecer, com no mínimo 10 minutos de 
antecedência, ao local de realização do sorteio. Não há obrigatoriedade do comparecimento na 
realização do sorteio. 
 
2.4. No dia e horário determinados, a Comissão de Concursos composta por pelo menos 01 
(um) representante da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, convidarão 02 (dois) 
candidatos, devidamente identificados e homologados, para proceder o sorteio. 
 
2.5. Na ausência de candidatos, o sorteio será realizado somente pela comissão, sendo que o 
procedimento será filmado. 
 
2.6. Serão colocados em um globo os números na quantidade equivalente ao número de 
candidatos empatados. A seguir, realizar-se-á o sorteio, com a retirada de um número de cada 
vez, até ser retirado o último número do globo. 
 
2.7. A sequência sorteada será a ordem do desempate para todos os candidatos empatados 
dentro de um mesmo grupo, determinando assim a sua ordem de classificação final no referido 
Concurso Público. 



2.8. Ao final do processo será redigida a Ata do Sorteio Público, assinada pelos representantes 
da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e pelos candidatos participantes na realização 
do sorteio, se houver. 
 
 
Academia de Polícia Civil, Porto Alegre, 07 de maio de 2018. 
 
 
 

Elisangela Melo Reghelin, 
Delegada de Polícia, 

Diretora-Geral da ACADEPOL. 
 
 
 

Daniela Ruschel Malvasio, 
Delegada de Polícia, 

Diretora da DRS/ACADEPOL 

 

 

ANEXO I 
 
 

Inscrição Nome 
Nota 
Final 

Classificação 
de Empate 

Grupo 
Nº Para 
Sorteio 

44902019081-4 
EDUARDO DOS SANTOS 
NUNES 63,00 1472 

1 1 

44902992045-1 
RODRIGO SCHONS 
ARENHART 63,00 1472 

1 2 

44902981182-0 SAMARA FOLLMANN 62,00 1601 2 2 

44902006338-0 
THIAGO QUEIROZ 
FERREIRA CORDEIRO 62,00 1601 

2 1 

 
 
 
 
 


