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O Diretor-Presidente da TRENSURB, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 
 

1. Resultado definitivo da prova objetiva: Após a análise do recurso interposto, ratifica-se o resultado preliminar da prova objetiva divulgado 
pelo Edital 09/2021, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova objetiva. 
 
1.1. O parecer exarado pela Banca se encontra disponível na Objetiva Concursos e o recorrente poderá consultar o parecer do seu recurso 
diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br.  
 
2. Convocação para avaliação junto à Comissão Especial: Os candidatos que constam na relação abaixo, ficam convocados a comparecerem no 
dia 23/11/2021 (terça-feira), no 3º andar do prédio de apoio - Setor de Seleção e Treinamento (Av. Ernesto Neugebauer, 1985, Bairro Humaitá 
- Porto Alegre/RS), para a realização da avaliação junto à Comissão Especial, conforme dispõe o item 3.2.8 do Edital de Abertura das Inscrições 
e seus subitens. Os candidatos deverão comparecer no horário convocação abaixo estipulado: 
 

NOME VAGA INSCRIÇÃO PONTOS HORÁRIO DE CONVOCAÇÃO 

HENRIQUE RAMOS LEAL AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0019532 71,50 09h:00min 

JESSICA DA SILVA COUTO AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0010532 74,00 09h:15min 

JORGE DA SILVA FERREIRA AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0015428 75,00 09h:30min 

JUSSIE DOS SANTOS SOUTO AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0011394 71,00 09h:45min 

LETICIA PULZ DA SILVA AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0014638 80,00 10h:00min 

MARCELO MESSA DOS SANTOS AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0018256 76,50 10h:15min 

MATHEUS ALVES DOS SANTOS AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0010399 81,00 10h:30min 

TIAGO ROCHA DA SILVA AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0010337 68,00 10h:45min 

ULYSSES GUILHERME OLIVEIRA BENNECH AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0010128 72,00 11h:00min 

WILLIAM COSTA DE OLIVEIRA AGENTE METROVIÁRIO - SEGURANÇA METROVIÁRIA 0017491 74,00 11h:15min 

 
2.1. Para fins de identificação, todos os candidatos ficam convocados a comparecerem na data em seu local de avaliação indicado, portando 
documento de identidade original que bem os identifique e esteja em bom estado de conservação e utilizando máscara de proteção individual 
bem ajustada e que encubra adequadamente o nariz e a boca.  
 
2.1.1. A lista de documentos aceitos como documentos de identidade consta no Edital de Abertura das Inscrições. NÃO serão aceitos como 
documento de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo de documentos; certidões de nascimento; 
títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo antigo); carteiras de estudante; carteiras funcionais; CPF ou qualquer outro documento sem 
valor de identidade, como documentos abertos, avariados, com foto desatualizada, ilegíveis ou, ainda, não identificáveis. O candidato deverá 
estar ciente de que a não validação do documento de identidade ou o comparecimento sem máscara de proteção individual bem ajustada e 
que encubra adequadamente o nariz e a boca impossibilitam o seu ingresso à prova. 
 
2.2. NÃO haverá avaliação fora do local, data ou horário designado por este edital, NÃO haverá 2ª chamada e NÃO será admitido à avaliação o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início, independentemente do motivo alegado.  O candidato convocado 
que não comparecer à avaliação na data, local e horário estabelecidos nesse edital e/ou descumprir as condições estabelecidas nesta 
convocação, independentemente do motivo alegado, será eliminado do certame, dispensada a convocação suplementar de candidatos fora 
do limitador.  
 
2.3. Para a segurança de todos e a garantia da lisura do certame, consoante os ditames legais e os protocolos em vigor no que tange ao COVID-
19, no dia de realização da avaliação: 
a) a utilização da máscara de proteção individual bem ajustada e que encubra adequadamente o nariz e a boca é obrigatória; 
b) todos os participantes deverão respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse estabelecidas nos avisos dos locais 

de avaliação; 
c) quando da identificação junto à comissão, o candidato deverá dar dois passos para trás e abaixar brevemente a máscara para que o fiscal 

faça o seu reconhecimento, recolocando-a imediatamente após a identificação.  
d) durante a realização da avaliação, os candidatos não poderão fazer uso de telefone celular, aparelhos eletrônicos, tampouco ingerir 

alimentos. 
 
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
  

 Porto Alegre/RS, 19 de novembro de 2021. 

  

  

 
 

Pedro de Souza Bisch Neto,  
Diretor-Presidente. 

  

http://www.objetivas.com.br/
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 


