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Execução: Fundação La Salle 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 - SUSEPE 
 

AVISO Nº 29 – RETIFICAÇÃO   
 

A SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, torna 

público, por este Aviso, a retificação do Edital de Abertura nº 01/2017, conforme itens relacionados abaixo: 
 
1. Quanto ao disposto no item 3. 
 
ONDE SE LE: 
 
3.      DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
   

 

 
LEIA-SE: 
 
 

 

PROCEDIMENTOS DATAS  

Publicação  de Aviso de divulgação do resultado homologado da Avaliação Psicológica, 
para consulta individual no site 

10/08/17 

Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar da Investigação Social e 
Funcional do Candidato 

11/08/17 

Período de recebimento de recurso administrativo para candidatos INAPTOS na 
Investigação Social e Funcional do Candidato 

14 a 16/08/17 

Publicação  de Aviso de divulgação do resultado oficial da Investigação Social e Funcional 
do Candidato 

22/08/17 

Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do cargo, observado o 
modo de acesso de Universal, de Pessoa Com Deficiência e de Pessoa Negra ou Parda, 
com notas detalhadas e a classificação por cargo/gênero 

25/08/17 

Publicação do Extrato do Edital de Encerramento no Diário Oficial do RS 25/08/17 

Publicação do Edital de Encerramento no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos e  
no Diário Oficial do RS 

25/08/17 

PROCEDIMENTOS DATAS  

Publicação  de Aviso de divulgação do resultado homologado da Avaliação Psicológica, 
para consulta individual no site 

15/08/17 

Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar da Investigação Social e 
Funcional do Candidato 

25/08/17 

Período de recebimento de recurso administrativo para candidatos INAPTOS na 
Investigação Social e Funcional do Candidato 

28 a 30/08/17 

Publicação  de Aviso de divulgação do resultado oficial da Investigação Social e Funcional 
do Candidato 

12/09/17 

Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do cargo, observado o 
modo de acesso de Universal, de Pessoa Com Deficiência e de Pessoa Negra ou Parda, 
com notas detalhadas e a classificação por cargo/gênero 

15/09/17 

Publicação do Extrato do Edital de Encerramento no Diário Oficial do RS 15/09/17 

Publicação do Edital de Encerramento no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos e  
no Diário Oficial do RS 

15/09/17 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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2. Quanto ao disposto no item 6.5.9 
 
ONDE SE LÊ: 

6.5.9 Ficará o candidato sujeito a desligamento e cancelamento das próximas fases, ainda que frequentando o 
Curso de Formação Profissional, caso surja fato novo, informação não declarada, omitida ou declarada 
falsamente, inclusive no que diz respeito aos requisitos para inscrição neste Concurso Público; ou que seja 
reconhecida a existência de fato da vida pregressa do candidato que o desabone e que seja considerado 
incompatível com o exercício da função policial, mesmo que apurado posteriormente. 
  
LEIA-SE: 
 

6.5.9 Ficará o candidato sujeito a desligamento e demissão, ainda que frequentando o Curso de Formação 
Profissional, caso surja fato novo, informação não declarada, omitida ou declarada falsamente, inclusive no que diz 
respeito aos requisitos para inscrição neste Concurso Público; ou que seja reconhecida a existência de fato da 
vida pregressa do candidato que o desabone e que seja considerado incompatível com o exercício do cargo, 
mesmo que apurado posteriormente. 
 
 
3. Quanto ao disposto no item 10.4. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
10.4 Da Perícia Médica: Será exigido do candidato, as suas expensas, até a data da posse, exame toxicológico 

para maconha e metabólicos o Q 9 THC, cocaína e anfetaminas (inclusive metabólicos e derivados), merla, 
solventes, hidrocarbonetos, opiáceos e psicofármacos, para verificar se é usuário de drogas ilícitas que causam 
dependência física e/ou, psíquica.  

   
LEIA-SE:  
 
10.4 Da Perícia Médica: Será exigido do candidato, as suas expensas, exame toxicológico de DROGAS DE 
ABUSO NA URINA para maconha, cocaína, crack, merla, OXI, benzodiazepínicos e etanol, para verificar se é 

usuário de drogas ilícitas que causam dependência física e, ou, psíquica. 
 

 
 
 
 

Porto Alegre-RS, 09 de Agosto de 2017. 
 
 
 

Marli Ane Stock 
Superintendente dos Serviços Penitenciários 

do Estado do Rio Grande do Sul 
 


