
 

Município de Canoas / Secretaria da Educação 
Edital de Abertura 01/2011 

 
1 

 

MUNICÍPIO DE CANOAS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 01/2011 
 

RETIFICAÇÃO Nº 002 
 

O Município de Canoas e a Fundação La Salle tornam pública a Retificação Nº 002, do Edital de 
Abertura 01/2011, referente ao item 3. Do Cronograma de Execução, sendo sublinhas as 
alterações, conforme segue abaixo: 

 
3.        DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 12/07/11 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 12/07 a 14/08/11 

Último dia para pagamento do boleto bancário 15/08/11 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota PCD 15/08/11 

Lista preliminar de inscritos no site 16/08/11 

Recebimento de recursos administrativos de inscrições 17 a 19/08/11 

Lista homologada de inscritos no site 20/08/11 

Consulta de local e sala de realização da prova objetiva no site 22/08/11 

Aplicação de provas objetivas das 14h às 17h  28/08/11 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 29/08 a 09/09/11 

Divulgação dos gabaritos preliminares no site 29/08/11 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares 29 a 31/08/11 

Divulgação dos gabaritos oficiais no site 12/09/11 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva individualmente no site 13/09/11 

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares da prova objetiva 14 a 16/09/11 

Divulgação das notas oficiais da prova objetiva individual no site 19/09/11 

Recebimento de títulos dos candidatos aprovados e c lassificados para provas práticas 19 a 23/09/11 

Divulgação de informativo com a lista de candidatos, local e horário das provas práticas 19/09/11 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos individual no site 10/10/11 

Recebimento de recursos administrativos das provas de títulos 11, 13 e 14/10/11 

Aplicação das provas práticas 20/09 a 23/10/11 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site 19/10/11 

Divulgação dos resultados preliminares da prova prática individual no site 31/10/11 

Recebimento de recursos administrativos das notas das provas práticas 01 a 03/11/11 

Divulgação dos resultados oficiais das provas práticas individual no site 07/11/11 

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site 08/11/11 

Publicação Edital de Encerramento no site 09/11/11 

 
 

Canoas, 08 de agosto de 2011. 
 

 
Fundação La Salle 

     
 

Município de Canoas 
 


