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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO RIO GRAN DE DO SUL - FASE
EDITAL DE ENCERRAMENTO 01/2012 - RETIFICADO

A Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Rio Grande do Sul – FASE e a Fundação La Salle tornam público o
Edital  de  Encerramento  do  processo seletivo  público,  Edital  de  Abertura  01/2012,  para  preenchimento  de vagas
existentes e a  formação de cadastro reserva para  os empregos de seu quadro de pessoal,  para  admissão pela
Consolidação das Leis do Trabalho ou Regime Jurídico vigente na data de admissão, nos termos do Edital de Abertura
01/2012, da Constituição da República Federativa do Brasil e legislação pertinente.

1.      DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 A publicação do Edital de Abertura 01/2012 ocorreu no prazo estabelecido, sendo divulgado no site da Fundação La
Salle (www.fundacaolasalle.org.br) e no Diário Oficial do Estado do RS.

1.2 Foram publicadas durante o processo seletivo público 04 (quatro) Retificações e 03 (três) Notas Informativas ao referi-
do Edital de Abertura, divulgadas no site da Fundação La Salle (www.fundacaolasalle.org.br).

1.3 Foram observadas as datas, os horários e os prazos previstos no Edital de Abertura 01/2012 e suas publicações para
os procedimentos de inscrição, aplicação das provas objetivas, processamento de resultados, recebimento e análise
dos recursos administrativos e publicação da lista de classificação final de candidatos aprovados por emprego.

1.4 A etapa de contratação dos candidatos ficará sob responsabilidade da FASE, devendo o candidato entregar sua docu-
mentação e atender a todos os requisitos previsitos no Edital de Abertura 01/2012.

2.     DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições foram efetivadas dentro dos regulamentos e prazos estabelecidos no processo seletivo público, sen-
do homologadas 4.092 (quatro mil e noventa e duas) inscrições de candidatos devidamente processadas com a com-
provação de pagamento, considerando a soma de todos os empregos por região.

3.     DAS PROVAS

3.1 As provas objetivas ocorreram na data, horário e locais estabelecidos, conforme o Edital de Abertura 01/2012 e Retifi-
cações, com a presença de 3.394 (três mil, trezentos e noventa e quatro) candidatos, sendo aprovados 2.290 (dois mil
duzentos e noventa) candidatos, representando um índice de aprovação de 67,47% (sessenta e sete vírgula quarenta e
sete por cento).

3.2 As etapas de provas de aptidão física e avaliação psicológica foram anuladas, de acordo com o acórdão proferido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Ação Civil Pública nº 000156143.2012.4.04.0021.

3.3 Todos os candidatos que participaram das provas objetivas tiveram seus resultados processados e homologados.
3.4    O sigilo das provas objetivas e do gabarito foi mantido durante todo o processo seletivo público.

4.      DA CLASSIFICAÇÂO FINAL E PUBLICAÇÃO DOS RES ULTADOS

4.1. O processamento das grades de respostas das provas objetivas (folhas ópticas), transcorreu sem falhas, sendo homo-
logados os resultados, após análise dos recursos administrativos.

4.2. A classificação final foi realizada pela ordem decrescente da nota final obtida por candidato, condicionada pelos crité-
rios de desempate entre os aprovados, por emprego e região. 

4.3. As listas de candidatos aprovados pela cota universal e cota pessoa com deficiência são parte integrante deste Edital
de Encerramento 01/2012, tendo sido divulgadas no site da Fundação La Salle (www.fundacaolasalle.org.br), com ple-
na validade para a fase de admissão para o emprego.

5.     DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1     A Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Rio Grande do Sul – FASE e a Fundação La Salle homologam as
listas de candidatos aprovados no processo seletivo público do Edital de Abertura 01/2012, para preenchimento de
vagas existentes e a formação de cadastro reserva para os empregos de seu quadro de pessoal, para admissão pela
Consolidação das Leis do Trabalho ou Regime Jurídico vigente na data de admissão, nos termos do Edital de Abertura
01/2012, da Constituição da República Federativa do Brasil e legislação pertinente.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2014.
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