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MUNICÍPIO DE TAQUARI / RS  
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2013  
AVISO Nº 03 – RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 
O Prefeito do município de Taquari / RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que 
segue: 
 
1– Retificação do Cronograma de Execução 
Informamos que o horário de aplicação das provas objetivas teve alteração, sendo realizadas no turno da 
MANHÃ, no horário das 9h30min. às 12h30min, considerando as alterações destacadas em fonte vermelha e 
sublinhada, no cronograma abaixo:  
 
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos  17/08/13 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 17/08 a 26/09/13 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 17/08 a 03/09/13 

Publicação da lista de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa de inscrição 13/09/13 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 27/09/13 

Último dia para entrega da declaração de inscrição na cota de pessoa negra ou parda 27/09/13 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota pessoas com 
deficiência  

27/09/13 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos que solicitaram condições 
especiais para o dia da prova seletiva 27/09/13 

Publicação da lista preliminar de inscritos  01/10/13 

Recebimento de recursos administrativos de inscrições  02 a 04/10/13 

Publicação da lista homologada de inscritos 09/10/13 

Consulta individual sobre o local e sala de realização das provas objetivas 14/10/13 

Data de aplicação das provas objetivas – MANHÃ - ho rário das 9H30MIN às 12h30MIN  20/10/13 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 21 a 31/10/13 

Publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 21/10/13 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas objetivas 22 a 24/10/13 

Publicação dos gabaritos oficiais e definitivos das provas objetivas  04/11/13 

Publicação das notas preliminares da prova objetiva  05/11/13 

Publicação das grades de respostas da prova objetiva  05/11/13 

Recebimento de recursos das notas preliminares das provas objetivas 06 a 08/11 

Publicação das notas definitivas da prova objetiva  11/11/13 

Publicação de nota informativa sobre sorteio público, caso necessário, contendo a lista de 
candidatos empatados por emprego, data, horário e local 13/11/13 

Realização de sorteio público, caso necessário 18/11/13 

Publicação da lista final homologada de aprovados, no modo universal, cota de pessoa com 
deficiência e cota de pessoa negra ou parda, por emprego 

20/11/13 

Publicação do Edital de Encerramento no site  21/11/13 

 
                                                                                                          Taquari, 10 de outubro de 2013. 
 
Fundação La Salle                                                                  Município de Taquari/RS 


