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                               RETIFICAÇÃO Nº 003 – CARGO GESTOR PÚBLICO 
 
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo/RS  
IPASEM – e a Fundação La Salle tornam público a Retificação Nº 003, que altera o Anexo I – 
Descrição e Requisitos dos Cargos e o Cronograma de Execução, exclusivamente para o cargo 
de Gestor Público , estando sublinhado as alterações, sendo que para os demais cargos fica válida 
a Retificação Nº002, conforme descrito a seguir: 
 

Anexo I – Descrição e Requisitos dos Cargos 
A jornada normal corresponderá à jornada legal por cargo, ressalvadas as profissões 

regulamentadas, admitidos acordos para jornada compensatória, para atividades realizadas em 
jornada extraordinária, para jornada noturna, e para jornada em dias de repouso e/ou feriados, bem 
assim para deslocamentos fora da sede da empresa. 

 
Cargo: Gestor Público 
Requisitos: Superior Completo em Gestão Pública ou Ciências Econômicas. Idade mínima 18 anos 
completos na data da posse. 
Salário Inicial: R$ 3.622,23 
Carga Horária Semanal: 40 horas 
Descrição Sintética:  gestão governamental, nos aspectos técnicos de formulação, implementação, 
avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento em escalões superiores da 
administração do Instituto. 
Descrição Analítica:  realizar estudos, pesquisas, elaboração de análise e cenários 
macroeconômicos, estabelecimento de orientação e diretrizes estratégicas, coordenação de 
atividades ligadas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, análises de 
projetos de financiamentos externos, supervisão, coordenação e execução de trabalhos referentes à 
elaboração, acompanhamento, revisão e articulação de atividades de planejamento e orçamento 
governamentais, realizar estudos sócio-econômicos, análise de demonstrativos financeiros, 
orçamentos e controladoria, tendências e globalização, exercer atividades de assessoramento, 
direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação nas áreas de atuação do Instituto. 

 
 
3.      DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
3.1    Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados 

durante o processo, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos  e 
sem prejuízo das regras, orientações e ditames deste edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 30/11/10 

Período de Inscrições pela internet, através do sit e 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos 01/12 a 20/01/11 

Último dia para pagamento do boleto bancário 21/01/11 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota PCD 21/01/11 

Lista preliminar de inscritos no site 22/01/11 

Período de recursos de inscrições 24/01/11 

Lista homologada de inscritos no site 25/01/11 

NÍVEL SUPERIOR 
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Consulta de local e sala de realização da prova no site 26/01/11 

Aplicação de provas teórico-objetivas das 9h30min à s 12h30min 30/01/11 

Período para comprovação da identidade conforme edital 31/01 e 01/02/11 

Divulgação dos gabaritos preliminares no site 31/01/11 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares 31/01 e 01/02/11 

Divulgação dos gabaritos oficiais no site 09/02/11 

Divulgação das notas preliminares da prova teórico-objetiva individualmente no 
site 10/02/11 

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares 10 e 11/02/11 

Divulgação das notas oficiais da prova teórico-objetiva individual no site 14/02/11 

Período para entrega de títulos dos candidatos aprovados nos cargos de nível 
superior 10 a 15/02/11 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos individual no site 17/02/11 

Data de recursos administrativos das provas de títulos 17 e 18/02/11 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site 21/02/11 

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site 21/02/11 

Publicação Edital de Encerramento no site 22/02/11 

 
Canoas, 17 de janeiro de 2011. 

 
IPASEM                                             Fundação La Salle 

 


