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Assessoria: Fundação La Salle 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ENCERRAMENTO 01/2010 
 

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo / RS - IPASEM -
torna público o edital de encerramento do concurso público edital 01/2010, para provimento de cargos e formação 
de cadastro reserva para o quadro efetivo de servidores, regido pelo Regime Estatutário, nos termos da legislação 
vigente e pelas normas contidas neste edital, sob a coordenação técnica-administrativa da Fundação La Salle.  
  
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1  A publicação do edital de abertura ocorreu no prazo estabelecido, sendo divulgado no site da Fundação La 

Salle (www.fundacaolasalle.org.br) e extrato em jornal. 
1.2 Foram publicadas durante o certame seis retificações ao referido edital de abertura, que foram divulgadas no 

site da Fundação La Salle (www.fundacaolasalle.org.br). 
1.3 Foram cumpridos as datas, os horários e os prazos previstos no edital de abertura e retificações para o 

período de inscrição e atendimento, aplicação de provas, divulgação de resultados, recebimento e 
processamento dos recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação final por cargo. 

1.4 A etapa de contratação dos candidatos ficará sob responsabilidade do IPASEM, devendo o candidato 
entregar sua documentação e atender a todos os requisitos do edital. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 As inscrições foram efetivadas dentro dos regulamentos e prazos estabelecidos no edital de abertura, assim 

como sua retificação, sendo habilitadas todas as inscrições devidamente processadas e com comprovação 
de pagamento. 

 
3. DAS PROVAS 
3.1    As provas ocorreram no horário e data estabelecidos, conforme o edital de abertura e retificação. 
3.2    Todos os candidatos que participaram da prova teórico-objetiva tiveram suas notas processadas, exceto o 

cargo de Procurador, revogado. 
3.3    O sigilo das provas teórico-objetivas e do gabarito foi mantido durante todo o concurso público. 
3.4    As provas de títulos obedeceram os prazos de entrega, avaliação e de recursos. 
 
4. DA CLASSIFICAÇÂO FINAL E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
4.1  O processamento das grades de respostas (folhas ópticas) transcorreu sem falhas, sendo verificados os 

resultados, após os recursos, as notas das provas teórico-objetivas foram homologadas. 
4.2   A classificação final foi realizada pela ordem decrescente da nota das provas teórico-objetiva, somada a 

prova de títulos, está exclusiva para cargos de nível superior e condicionada pelos critérios de desempate 
entre os aprovados.  

4.3   A lista de classificados final homologada é parte integrante deste edital de encerramento, tendo sido 
divulgada no site da Fundação La Salle (www.fundacaolasalle.org.br), com plena validade para a fase de 
contratação. 

4.4   A data da publicação do edital de encerramento foi postergada, por avaliação administrativa de interesse 
público, em referência ao cargo de Procurador, sendo que o mesmo foi revogado e os demais cargos tiveram 
sua lista de classificação final homologadas.   

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1   O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo / RS - IPASEM e a 

Fundação La Salle homologam a lista final de classificados, do concurso público edital nº 01/2010, para 
provimento de cargos e formação de cadastro reserva para o quadro efetivo de servidores, regido pelo 
Regime Estatutário nos termos do referido edital e  retificações, da Constituição da República Federativa do 
Brasil e legislação pertinente, para os cargos de assistente administrativo, agente de seguridade social, 
tesoureiro, técnico em informática, assistente social, gestor público, psicólogo, contador e jornalista sob a 
coordenação técnica-administrativa da Fundação La Salle. 

5.2   Em consideração à revogação do cargo de Procurador, a Fundação La Salle e o IPASEM publicarão 
novo edital de abertura de concurso público, exclusivamente para o cargo de Procurador, no prazo 
máximo de 30 dias, a contar desta data. 

 
 
 

Novo Hamburgo, 11 de março de 2011. 
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