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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SAÚDE 

EDITAL DE ABERTURA 01/2012 
 RETIFICAÇÃO Nº 001  
 

A Secretaria Estadual da Saúde e a Fundação La Salle publicam a Retificação Nº 001 do edital de 
abertura 01/2012, a qual altera o item 4. Do Cronograma de Execução, sendo destacadas em vermelho e 
sublinhadas as alterações, conforme descrito abaixo: 

 
4.           DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
4.1      Os períodos estabelecidos neste cronograma poderão ser alterados durante o processo, havendo 

divulgação no Diário Oficial do Estado e no Site da Fundação La Salle 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos  e sem prejuízo das regras, orientações e ditames deste edital. 

 
PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no D.O.E 
 

20/03/12 

Publicação do edital no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 
 

20/03/12 

Inscrições exclusivamente pela internet www.fundacaolasalle.org.br/concursos  
 

21/03 a 02/04/12 

Término de inscrição para os candidatos que requererem isenção de acordo com a Legislação 
conforme item 5.1.7 deste edital 26/03/12 

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

28/03/12 

Período para envio de títulos 
 

21/03 a 03/04/12 

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

03/04/12 

Último dia para pagamento do boleto bancário de taxa de inscrição 
 

03/04/12 

Lista preliminar de inscritos no site 
 

09/04/12 

Recebimento de recursos administrativos de inscrições 
 

10, 11 e 12/04/12 

Lista homologada de inscritos no site e no D.O.E 
 

17/04/12 

Divulgação das notas preliminares da prova de títul os individualmente no site e D.O.E 
 

16/05/12 

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas de títulos 
 

17, 18 e 21/05/12 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site e lista de classificação final 
homologada de candidatos aprovados no site e no D.O.E 

31/05/12 

Publicação Edital de Encerramento no site 
 

31/05/12 

 
 

 
Porto Alegre, 07 de maio de 2012. 

 
 


