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Execução: Fundação La Salle 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 
 

AVISO Nº 07 –  RETIFICAÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

O Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, no uso de suas 
atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue: 
 

 
1. RETIFICAÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
A Comissão do Concurso Público, torna público que, por motivos de força maior, em razão do 
comprometimento da disponibilidade de transporte público e privado, por decorrência da paralisação 
nacional deflagrada nesta semana, faz-se necessário o adiamento da data de aplicação das  provas 
objetivas e consequentemente do cronograma de execução deste Concurso Público. 
 
2. RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, 
CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES GRIFADAS EM FONTE VERMELHA E SUBLINHADA, 
CONFORME SEGUE ABAIXO: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 16/04/18 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 
(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 

17/04 a 14/05/18 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 17 a 20/04/18 

Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

26/04/18 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre o resultado preliminar de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição 

27/04 a 02/05/18 

Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

07/05/18 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição                                                  15/05/18 

Último dia para entrega do atestado médico e Anexo II – Formulário de Requerimento de 
Condições Especiais Para as Provas Objetivas, por candidatos inscritos na cota de Pessoa 
Com Deficiência - PCD 

15/05/18 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 
Para as Provas Objetivas, por candidatos que necessitam de atendimento especial para a 
prova objetiva 

15/05/18 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso 17/05/18 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as listas preliminares de inscritos  18 a 22/05/18 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por cota de acesso 24/05/18 

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do horário e local das provas objetivas  15/06/18 

Data provável de aplicação das provas objetivas 24/06/18 

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) 

25/06 a 05/07/18 

Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas  25/06/18 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre questões dos gabaritos 
preliminares das provas objetivas 

26 a 30/06/18 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas  10/07/18 
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Publicação de Aviso sobre as respostas dos recursos administrativos sobre questões 
contestadas do gabarito preliminar das provas objetivas 

10/07/18 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas preliminares das provas objetivas para 
consulta individual no site 

11/07/18 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas 
objetivas 

12 a 16/07/18 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas homologadas das provas objetivas para 
consulta individual no site  

17/07/18 

Período para entrega da documentação das provas de títulos - Formação Acadêmica e 
Experiência Profissional, por candidatos classificados aprovados nas provas objetivas 

18 a 20/07/18 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas preliminares das provas de títulos - 
Formação Acadêmica e Experiência Profissional, exclusivamente, para empregos de nível 
escolar superior, para consulta individual no site 

31/07/18 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as notas preliminares das provas 
de títulos - Formação Acadêmica e Experiência Profissional 

01 a 05/08/18 

Publicação de Aviso sobre Composição e Qualificação da Banca Examinadora das Provas 
Seletivas  

07/08/18 

Publicação de Aviso com as notas oficiais das provas de títulos - Formação Acadêmica e 
Experiência Profissional para consulta individual no site 

09/08/18 

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

10/08/18 

Publicação Edital de Encerramento no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 10/08/18 

 
 
 
 

Novo Hamburgo-RS, 30 de Maio de 2018. 
 
 
 
 

Rafaga  Nunes Fontoura 
Diretor Presidente 

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo 
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