
 

EGR ABRE HOJE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 

 

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) abriu hoje (25/7) inscrições para o 

concurso público para provimento de 27 vagas, mais cadastro de 

reserva, pelo regime de contratação Celetista. Os empregos de 

provimento imediato são para a Capital e para as praças de pedágio de 

Campo Bom, Coxilha e Encantado. 

 

O certame destina-se, também, à formação de cadastro de reserva para 

os empregos de Agente Técnico Administrativo – Técnico Eletrotécnico e 

Assistente Administrativo para as praças de pedágio que serão ou que 

foram assumidas pela EGR nas localidades de Boa Vista do Sul, 

Candelária, Cruzeiro do Sul, Portão, Flores da Cunha, Gramado, Santo 

Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Três Coroas, Venâncio 

Aires e Viamão. 

 

As inscrições abertas hoje estendem-se até o dia 8 de agosto e serão 

efetuadas somente pela Internet, no site www.fdrh.rs.gov.br[1], por 

meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível. O candidato 

poderá inscrever-se somente para um emprego. Os valores das taxas de 

inscrição são de R/$ 137,19 p/ara os empregos de Analista 

Administrativo (Administrador, Advogado, Contador, Jornalista, 

Analista de Sistemas) e Analista em Gerenciamento Rodoviário 

(Engenheiro civil, Engenheiro Civil Rodoviário, Arquiteto Urbanista ), 

e de R/$ 60,17 p/ara os empregos de Agente Técnico Administrativo 

(Técnico em Secretariado, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico 

Eletrotécnico) e Assistente Administrativo. 

 



As provas serão realizadas em dia, hora e local a serem designados 

através de edital, publicado conforme o previsto no item 2 deste 

Edital, no prazo mínimo de 8 (oito) dias de antecedência da data das 

provas. O prazo de validade para aproveitamento dos candidatos 

aprovados será de dois anos, contados a partir da data de publicação 

da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única 

vez, por igual período. A divulgação oficial das informações 

referentes a este concurso público será feita por meio da publicação 

de editais ou de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

Essas informações, bem como os editais ou avisos estarão à disposição 

dos candidatos nos seguintes locais: Na Fundação para o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH – Av. Praia de Belas, nº 

1595; Na Empresa Gaúcha de Rodovias S. A. – EGR – Av. Borges de 

Medeiros, nº 261, 3º andar; Na Internet: www.fdrh.rs.gov.br e 

www.egr.rs.gov.br[2]. 

 

TEXTO:ANA CRISTINA ROSA 

 

ANA CRISTINA ROSA 

Assessora de Comunicação 

E-mail: anacristinarosa@egr.rs.gov.br 

Fones: 3224-3560 e 8413-9506 
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