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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014
AVISO Nº 14 – RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS DO CARGO DE
EDUCADOR SOCIAL
O Prefeito do Município de Novo Hamburgo, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso,
o que segue:
1.

Da retificação do gabarito oficial das provas objetivas, exclusivamente, para o cargo de
Educador Social, por constatação de erro material no ato de transcrição da alternativa da
questão nº 34 da disciplina de conhecimentos específicos. Os subitens alterados estão
destacados em fonte vermelha sublinhada.
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DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados durante o Concurso
Público, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, e sem prejuízo das regras,
orientações e ditames deste Edital.
PROCEDIMENTOS

Publicação do Edital de Abertura
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
13/06/13
13/06 a 10/07/14
13 a 20/06/14

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

27/06/14

Último dia para pagamento do boleto bancário

11/07/14

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de
Pessoa Com Deficiência - PCD
Último dia para entrega do Anexo II pelos candidatos que solicitaram condições especiais
para o dia da prova seletiva
Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as inscrições preliminares

11/07/14
11/07/14
15/07/14
16 a 18/07/14

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscrições por cotas

23/07/14

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local e horário das provas objetivas

02/08/14

Data provável de aplicação das provas objetivas

10/08/14

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva
Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas
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11 a 20/08/14
11/08/14
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Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas
objetivas

12 a 14/08/14

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas

26/08/14

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares das provas objetivas
individualmente no site

27/08/14

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares

28 e29/08 e
01/09/14

Divulgação das notas oficiais da prova objetiva individual no site

02/09/14

Período de recebimento de documentos sobre as provas de títulos de candidatos
aprovados na prova objetiva
Período de recebimento de documentos sobre as provas de títulos de candidatos
aprovados na prova objetiva, EXCLUSIVAMENTE, para o cargo de Educador Social
Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas sobre o
gabarito preliminar da prova objetiva
Publicação de Aviso de divulgação de notas preliminares da prova de títulos para consulta
individual no site
Período de recebimento de recursos administrativos das provas de títulos

02 a 05/09/14
08 A 11/09/14
05/09/14
16/09/14
17 a 19/09/14

Publicação de Aviso de divulgação das notas homologadas da prova de títulos para consulta
individual no site

23/09/14

Publicação da composição da banca examinadora das provas seletivas

23/09/14

Publicação da lista de aprovados final homologada de candidatos por cargo, com
classificação e notas detalhadas

24/09/14

Publicação Edital de Encerramento no site

25/09/14

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO-RS,
EM 05 de setembro de 2014.
Luis Lauermann,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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