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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 01/2010
RETIFICAÇÃO Nº 003 – Dos Cargos e Cronograma de Execução
A Prefeitura Municipal de Ronda Alta e a Fundação La Salle tornam público a Retificação de Nº 003
– Dos Cargos e Cronograma de Execução, que cancela a realização de concurso público para os
cargos relacionados à área da saúde indígena, conforme relação abaixo:
- Auxiliar de Consultório Dentário PSF Indígena;
- Técnico em Enfermagem PSF Indígena;
- Enfermeiro PSF Indígena;
- Médico PSF Indígena;
- Odontólogo PSF Indígena.
Dessa forma, todos os candidatos inscritos e homologados nos referidos cargos terão como opção
solicitar a restituição do valor da taxa de inscrição, proveniente do pagamento do boleto bancário,
ou ser remanejado para outro cargo equivalente e/ou de seu interesse, condicionado à equiparação
do valor da taxa de inscrição primeiramente paga. Os candidatos deverão optar pela restituição da
taxa de inscrição ou pelo remanejo de cargo, conforme período específico para esse fim,
determinado no novo Cronograma de Execução descrito a seguir.
Aos candidatos que porventura não realizarem a escolha no período determinado, independente da
motivação, estarão condicionados à restituição da taxa de inscrição, oportunidade que assumem a
desistência da sua participação no referido concurso público.
Para solicitar a desistência ou o remanejo para outro cargo, o candidato deve preencher formulário
específico
para
esse
fim
disponível
no
site
da
Fundação
La
Salle
www.fundacaolasalle.org.br/concursos, no link Publicações – Edital Ronda Alta. O formulário
preenchido deve ser enviado via sedex, com AR, para o endereço da Fundação La Salle (Av.
Getúlio Vargas, 5524 – Canoas/RS – 92010-010) ou por e-mail selecao@fundacaolasalle.org.br até
o penúltimo dia útil previsto no cronograma de execução.
Os demais cargos, constantes no quadro demonstrativo de cargos, permanecem inalterados.
Abaixo, segue o novo cronograma de execução:
3.
3.1

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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

Recebimento do formulário de remanejo ou restituição da inscrição dos cargos cancelados
Lista preliminar geral de inscritos no site
Período de recursos de inscrições sobre remanejo ou restituição dos cargos cancelados

DATAS
13 a 17/12/10
20/12/10
21 e 22/12/10

Lista homologada de inscritos no site

23/12/10

Consulta de local e sala de realização da prova no site

05/01/11

Aplicação de provas teórico-objetivas (provável) das 9h às 12h

09/01/11

Divulgação dos gabaritos preliminares no site

10/01/11

Comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva

10 e 11/01/11

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares

10 e 11/01/11
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Divulgação dos gabaritos oficiais no site

21/01/11

Divulgação das notas preliminares da prova teórico-objetiva individualmente no site

24/01/11

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares

24 e 25/01/11

Divulgação das notas oficiais da prova teórico-objetiva individual no site

26/01/11

Período para entrega de títulos dos candidatos aprovados nos cargos de nível superior

24 a 27/01/11

Divulgação da lista de candidatos, local e procedimentos da prova prática no site
Datas de aplicação das provas práticas

26/01/11
01 e 02/02/11

Divulgação das notas preliminares das provas de título individual no site

01/02/11

Divulgação das notas preliminares das provas práticas individual no site

04/02/11

Recebimento de recursos administrativos das provas de títulos

01 e 02/02/11

Recebimento de recursos administrativos das provas práticas

07 e 08/02/11

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site

04/02/11

Divulgação das notas oficiais das provas práticas individual no site

10/02/11

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site

11/02/11

Publicação Edital de Encerramento no site

14/02/11

Ronda Alta, 13 de dezembro de 2010.

Prefeitura Municipal de Ronda Alta

Fundação La Salle

