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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 61/2015 

 
AVISO Nº 02 – CANCELAMENTO DO CARGO/OCUPAÇÃO DE ESPECIALISTA MUNICIPAL – 

PROCURADOR MUNICIPAL 

 
 
O Prefeito do Município de Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o  que 
segue:  
 
1 – DO CANCELAMENTO DO CARGO/OCUPAÇÃO DE ESPECIALISTA MUNICIPAL – PROCURADOR 
MUNICIPAL 
 

Comunicamos aos candidatos do Cargo/Ocupação de Especialista Municipal – Procurador Municipal que está 
cancelada a realização do concurso público, exclusivamente, para o referido cargo/ocupação, por determinação 
do município de Canoas/RS. Tal decisão decorre do exercício de autotutela administrativa, devido a constatação 
da necessidade de haver alteração na concepção e metodologia de aplicação e avaliação das provas seletivas 
do Concurso Público em questão, ocasião em que apresentamos os procedimentos a serem praticados pelos 
candidatos inscritos homologados no cargo em questão.  
 
1.1 – DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 

1.1.1 Postar, através de SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) ou entrega pessoalmente ou enviar por e-
mail, no período de 10 de março a 14 de abril de 2015, o Anexo 1 – Formulário de Devolução da 
Taxa de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, nos seguintes endereços: 

a) Presencial ou Sedex – Av. Getúlio Vargas, 5558 – Sala 105, Centro, CEP: 92010-242 - 

Canoas/RS; Horário de Atendimento: das 08h30min às 12h e das 13h30min às 18h; Fone: (0xx51) 
3031-3169 - Sede da Fundação La 5Salle. 

b) Por e-mail – selecao@fundacaolasalle.org.br  

 
1.1.2 O Anexo 1 – Formulário de Devolução da Taxa de Inscrição, está publicado no site 

www.fundacaolasalle.org.br/concursos/, no link Editais e Avisos do Edital de Abertura nº 61/2015, 
disponível a partir desta data. 

1.1.3 Não será efetuada devolução da taxa de inscrição em conta bancária que não seja a do próprio 
candidato. 

1.1.4 O candidato que não contatar a Fundação La Salle requerendo a devolução do valor da taxa de 
inscrição do Concurso Público Edital de Abertura nº 61/2015 estará, automaticamente, inscrito no novo 
Concurso Público a ser publicado na data de 11 de março de 2015, nos termos do Edital de Abertura nº 

79/2015, observada a manutenção dos requisitos, atribuições, subsídio e número de vagas do 

Cargo/Ocupação de Especialista Municipal – Procurador Municipal do Edital nº 61/2015 do município de 
Canoas/RS. 

1.1.5 As solicitações de devolução de taxa de inscrição fora do prazo ou realizadas de forma diversa da 
estabelecida neste Aviso serão desconsideradas. 
 

 
MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 10 de MARÇO de 2015. 

 
 
 

 
Jairo Jorge da Silva, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
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