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

 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2010 

 
RETIFICAÇÃO Nº 006 – REVOGADO CARGO DE PROCURADOR 

 
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo/RS – IPASEM – e 
a Fundação La Salle tornam público a Retificação Nº 006, em complemento à Retificação Nº 005, que 
determina a REVOGAÇÃO do cargo de Procurador e a HOMOLOGAÇÃO dos demais cargos do 
concurso público edital de abertura 01/2010.  
 
Dessa forma, fica estabelecida a publicação de novo edital de abertura, exclusivamente para o cargo de 
Procurador, no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da data de homologação do edital de 
encerramento deste concurso público edital 01/2010. 
 
Os candidatos inscritos e homologados no cargo de Procurador terão como opção solicitar a restituição 
do valor da taxa de inscrição, proveniente do pagamento do boleto bancário, ou ser remanejado para o 
novo edital a ser aberto, no período específico para tal fim, que será estabelecido no cronograma de 
execução do novo edital a ser publicado.  
 
Os candidatos que porventura não realizarem a escolha no período determinado, independente da 
motivação, estarão condicionados ao remanejo, automaticamente, oportunidade que assumem o 
interesse de participar do novo concurso público.    
 
Para solicitar a restituição ou o remanejo para o novo edital, o candidato deverá preencher formulário 
específico para esse fim disponível no site da Fundação La Salle www.fundacaolasalle.org.br/concursos, 
no link Publicações – do novo edital a ser aberto do IPASEM. O formulário preenchido deverá 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 do novo edital de abertura a ser publicado. 
 
Fica determinado que o concurso público edital 01/2010 encerra-se no dia 11 de março de 2011, com a 
publicação do edital de encerramento, no site da Fundação La Salle, considerando os termos desta 
retificação. 
 
 
 
 
 

Canoas, 09 de março de 2011. 
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