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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 
 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°01/2018 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02/2017 
 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 

 
HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES, ABRE PRAZO PARA RECURSOS REFERENTES ÀS 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS E DÁ OUTRAS INFORMAÇÕES. 
 
O Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS, no uso de suas 
atribuições, torna público, por este Edital, o que segue: 
 
1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 
 
1.1. LISTA COM A RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TIVERAM AS SUAS INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS E INSCRIÇÃO HOMOLOGADA PRELIMINARMENTE DE CANDIDATO 
COM DEFICIÊNCIA: 
 
A lista referida neste subitem consta divulgada no sítio www.inqc.org.br, por meio do Anexo Único a 
este Edital. A lista contém a relação dos candidatos que tiveram as suas inscrições homologadas quanto ao 
pagamento, quanto aos dados de identificação e à homologação preliminar do candidato inscrito com 
deficiência. 
 
2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 
 
Os candidatos cujas inscrições não foram homologadas poderão interpor recurso, nos termos do subitem 
7.3 do Edital do Processo Seletivo nº 01/2018, nos dias 18 a 19 de abril de 2018, por meio do sistema de 
interposição de recursos à disposição no sítio www.inqc.org.br, link “minha conta” -> “meus concursos” 
-> “Área de Recursos”. Serão indeferidos os recursos encaminhados fora do prazo ou de forma diversa 
do que estabelece o Item acima. 
 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
3.1. Não foram consideradas efetivadas as inscrições provisórias de candidatos que não fizeram o 
pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, conforme confirmação de pagamento encaminhada 
pela rede bancária para o INQC. Não estão sendo divulgados, por este Edital, os nomes dos candidatos 
que não fizeram o pagamento da taxa de inscrição até 10/04/2018. 
3.2. Não serão aceitos recursos por e-mail ou outros serviços de postagem, a não ser aquele previsto no 
item 2 deste Edital. 
 

 
Porto Alegre, 17 de abril de 2018. 

 
 
 

Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
DAER/RS 

 
 
 


