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MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 119/2016
AVISO Nº 10 – RETIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Veranópolis/RS, no uso de suas atribuições faz saber, por este Aviso, a
retificação do Edital de Abertura nº 119/2016, conforme item relacionado abaixo, considerando as
alterações destacadas em fonte vermelha e sublinhada:
3.
3.1

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova seletiva, poderão ser alterados
durante o processo, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, com as
publicações oficiais divulgadas no site www.veranopolis.rs.gov.br e no quadro de publicações da
Prefeitura Municipal de Veranópolis, sem prejuízo das orientações e ditames deste Edital.
PROCEDIMENTOS

DATAS

Publicação do Edital de Abertura nos sites www.fundacaolasalle.org.br/concursos e
www.veranopolis.rs.gov.br e quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Veranópolis

10/10/16

Período de inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos

10/10 a 07/11/16

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição
Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de
Pessoa Com Deficiência – PCD
Último dia para entrega do Anexo II dos candidatos que solicitaram condições especiais para
o dia da prova objetiva
Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as listas preliminares de inscritos

08/11/16
08/11/16
08/11/16
11/11/16
14, 16 e 17/11/16

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscrições por cota de acesso

24/11/16

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local e horário das provas objetivas

02/12/16

Data provável para aplicação das provas objetivas

11/12/16

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva
(para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege este Edital)
Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas
objetivas
Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas
Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas sobre o
gabarito preliminar da prova objetiva
Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares das provas objetivas para consulta
individual no site
Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas
objetivas
Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais das provas objetivas para consulta
individual no site

12 a 21/12/16
12/12/16
13 a 15/12/16
03/01/17
03/01/17
04/01/17
05,06 e 09/01/17
11/01/17

Publicação da composição da Banca Examinadora das provas seletivas

11/01/17

Publicação de Aviso sobre sorteio público

11/01/17

Data de realização do sorteio público

11/01/17

Publicação de Aviso com as listas homologadas de aprovados por cargo, com a classificação
e notas das provas seletivas detalhadas

12/01/17

Publicação do Edital de Encerramento

12/01/17

Realização: Fundação La Salle
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS-RS, em 11 de Janeiro de 2017.

WALDEMAR DE CARLI,
Prefeito.
Publicado em 11/01/17
MÁRCIO FRANCISCO PRIMIERI
Secretário Municipal da Administração

Realização: Fundação La Salle

