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MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DA SAÚDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - IMESF
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2013
AVISO N.º 03 – PRORROGAÇÃO DO PERIODO DE INSCRIÇÃO
O Presidente do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF, no uso de suas
atribuições legais, torna público, por este Aviso, em conformidade ao Edital de Abertura 02/2013, da
prorrogação do período de inscrição, conforme novo cronograma descrito a seguir, sendo as alterações
destacadas em fonte vermelha e sublinhada:
3.
3.1

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados durante o
processo, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, e sem prejuízo
das regras, orientações e ditames deste Edital.
PROCEDIMENTOS

Publicação do Edital no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição

DATAS
23/11/13
23/11 A 22/12/13
23 A 29/11/13

Publicação da lista de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa de inscrição

06/12/13

Último dia para pagamento do boleto bancário

23/12/13

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota PCD

23/12/13

Último dia para a entrega da Declaração de Pessoa Afro-Brasileira

23/12/13

Lista preliminar de inscritos

06/01/14

Recebimento de recursos administrativos de inscrições

07 a 09/01/14

Lista homologada de inscritos

15/01/14

Consulta individual sobre o local e sala de realização das provas objetivas

24/01/14

Aplicação provável das provas objetivas – Horário das 9h30min. às 13h30min.

02/02/14

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas
Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas objetivas

03 a 14/02/14
03/02/14
04 a 06/02/14

Divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas

17/02/14

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva individualmente

19/02/14

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas objetivas
Divulgação das notas oficiais das provas objetivas individualmente
Recebimento de títulos e experiência profissional de candidatos aprovados na prova
objetiva
Divulgação das notas preliminares da prova de títulos e prova de experiência profissional
individual
Recebimento de recursos administrativos das provas de títulos e da prova de experiência
profissional
Divulgação das notas oficiais das provas de títulos e da prova de experiência profissional
individual
Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões anuladas ou alteradas
do gabarito oficial da prova objetiva

Realização: Fundação La Salle

20 A 23 /02/14
24/02/14
24 A 28/02/14
10/03/14
11 A 13/03/14
17/03/14
17/03/14
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Publicação da composição e qualificação da banca examinadora das provas objetivas

17/03/14

Lista homologada de aprovados com classificação e notas detalhadas dos cargos

18/03/14

Publicação Edital de Encerramento

19/03/14

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2013.

Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF
Porto Alegre - RS

Realização: Fundação La Salle

