
 
1 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo/RS - IPASEM 
Retificação Nº 004 – Edital 01/2010 

 

  
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS DE NOVO 
HAMBURGO/RS – IPASEM 

 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2010 

 
                               RETIFICAÇÃO Nº 004 – GABARITO OFICIAL RETIFICADO  
 
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo/RS  
IPASEM – e a Fundação La Salle tornam público a Retificação Nº 004, que retifica a publicação do 
gabarito oficial e demais procedimentos relacionados, estando sublinhado as alterações, conforme novo 
cronograma de execução descrito a seguir: 
 
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 

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 retificados no site 14/02/11 

Divulgação das notas preliminares da prova teórico-objetiva individualmente no 
site 14/02/11 

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares 15 e 16/02/11 

Divulgação das notas oficiais da prova teórico-objetiva individual no site 17/02/11 

Período para entrega de títulos dos candidatos aprovados nos cargos de nível 
superior 14 a 18/02/11 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos individual no site 22/02/11 

Data de recursos administrativos das provas de títulos 22 e 23/02/11 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site 24/02/11 

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site 25/02/11 

Publicação Edital de Encerramento no site 25/02/11 

 
Canoas, 14 de fevereiro de 2011. 

 
IPASEM                                             Fundação La Salle 


