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 MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 01/2010 

 
RETIFICAÇÃO Nº 007 – Do Cronograma de Execução e Prov as Práticas Cargo Operador I 

O Município de Ronda Alta e a Fundação La Salle tornam público a Retificação de Nº 007 – Do Cronograma de 
Execução e Provas Práticas Cargo Operador I, que determina alteração das datas para os procedimentos 
relacionados à prova prática do cargo de Operador I, conforme destacado em negrito e sublinhado abaixo:  
 
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 

Recebimento do formulário de remanejo ou restituição da inscrição dos cargos cancelados  13 a 17/12/10 

Lista preliminar geral de inscritos no site 20/12/10 

Período de recursos de inscrições sobre remanejo ou restituição dos cargos cancelados 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) da s 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 

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 26/01/11 

Datas de aplicação das provas práticas  05 e 06/02/11 

Divulgação das notas preliminares das provas de título individual no site 01/02/11  

Recebimento de recursos administrativos das provas de títulos 01 e 02/02/11 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site 04/02/11 

Divulgação das notas preliminares das provas práticas individual no site, exceto cargo 
Operador I 

09/02/11 

Recebimento de recursos administrativos das provas práticas, exceto cargo Operador I 10 e 11/02/11 

Divulgação da lista de candidatos, local e procedimentos da prova prática cargo Operador I 11/02/11 

Divulgação das notas oficiais das provas práticas individual no site, exceto cargo Operador I 14/02/11 

Datas de aplicação das provas práticas exclusivamente para o cargo de Operador I 19 e 20/02/11 

Divulgação das notas preliminares das provas práticas do cargo Operador I individual no site 23/02/11 

Recebimento de recursos administrativos das provas práticas do cargo Operador I 24 e 25/02/11 

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site 28/02/11 

Publicação Edital de Encerramento no Site 28/02/11 
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6.1 Das Provas Práticas 
6.1.1 A prova prática terá caráter classificatório, com avaliação individual por candidato. 
6.1.2 Serão convocados para as provas práticas todos os candidatos aprovados na prova teórico-objetiva, 

exclusivamente para o cargo de Operador I, considerando esta retificação como a segunda chamada 
em complementação a primeira, ocasião em que foram aplicadas as provas práticas para os 10 
primeiros classificados, conforme quantidade relacionada abaixo:  
 

Cargo 
Nº de Candidatos  para as Provas 

Práticas – Classificação dos 
Candidatos Convocados de 11º a 38º 

Operador I 28 
 

6.1.3 A prova prática consiste na avaliação sobre a demonstração prática dos conhecimentos, 
competências e habilidades práticas dos candidatos em relação às funções inerentes ao cargo.   

6.1.4 O candidato deve comparecer no dia de aplicação da prova prática munido de documento de 
identidade original para todos os cargos e Carteira Nacional de Habilitação - CNH, conforme categoria 
de habilitação exigida pelo cargo em específico, dentro do prazo de validade.  

6.1.5 Os candidatos que apresentarem a CNH vencida ou com categoria inferior ao requisito do cargo não 
realizarão a prova de direção veicular. 

6.1.6 Todos os candidatos deverão apresentar-se com camiseta ou camisa, calça comprida e calçado 
fechado para executar as provas pertinentes aos cargos.  

6.1.7 Os candidatos relacionados para realizar a prova prática deverão estar no local de realização da prova 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o início das atividades. 

6.1.8 O candidato que não comparecer à prova prática, no horário determinado, independente da motivação 
da ausência ou não puder realizá-la por não portar os documentos necessários será automaticamente 
eliminado do certame. 

6.1.9 A lista dos candidatos aprovados para prova prática, dia, horário e local de aplicação das provas serão 
publicados conforme cronograma de execução deste edital e em informativo a ser publicado no site da 
Fundação La Salle. 

 
Ronda Alta, 08 de fevereiro de 2011. 

 
 Município de Ronda Alta                                             Fundação La Salle 


