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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  

 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018  

 
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a 
retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, conforme itens relacionados abaixo: 
 
1. Quanto a inclusão de itens sobre a isenção da taxa de inscrição: 
 
ONDE SE LÊ:  

1.9 Os Anexos, listados abaixo, compõem a íntegra deste Edital: 
a) Anexo I – Atribuições  e Requisitos de Provimento do Cargo Público; 
b) Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas; 
c) Anexo III – Conteúdos Programáticos e Bibliografia Sugerida das Provas Objetivas; 
d) Anexo IV – Formulário Padrão de Recursos Administrativos; 
e) Anexo V – Perfil Profissiográfico. 
 
 
LEIA-SE: 

1.9 Os Anexos, listados abaixo, compõem a íntegra deste Edital: 
a) Anexo I – Atribuições  e Requisitos de Provimento do Cargo Público; 
b) Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas; 
c) Anexo III – Conteúdos Programáticos e Bibliografia Sugerida das Provas Objetivas; 
d) Anexo IV – Formulário Padrão de Recursos Administrativos; 
e) Anexo V – Perfil Profissiográfico; 
f) Anexo VI - Formulário de Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição. 

 
 
ONDE SE LÊ:  

3. Do Cronograma de Execução: 
 
 

 
LEIA-SE: 

3. Do Cronograma de Execução: 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial do Município 
www.bentogoncalves.rs.gov.br  e no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

20/07/18 

Período de inscrições pela internet, através do site 

www.fundacaolasalle.org.br/concursos  

(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 

20/07 a 13/08/18 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 14/08/18 

Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais  
Para as Provas Objetivas por candidato que necessite de condições especiais para o dia 
das provas objetivas 

14/08/18 

Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais  
Para as Provas Objetivas e Laudo Médico por candidato inscrito pela cota de Pessoa Com 
Deficiência – PCD 

14/08/18 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial do Município 
www.bentogoncalves.rs.gov.br  e no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

20/07/18 

www.bentogoncalves.rs.gov.br
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
www.bentogoncalves.rs.gov.br
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Execução: Fundação La Salle 

 
 
 
ONDE SE LÊ:  

4.4.2 Não haverá isenção parcial ou total da taxa de inscrição, consoante a legislação municipal vigente. 
 
LEIA-SE: 

4.4.2 Em conformidade com a Lei Municipal nº 6.108/2016, a pessoa doadora de sangue ou doadora de medula 
óssea ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição, mediante a apresentação de documentos e 
preenchimento de formulário específico, disponível como Anexo VI deste Edital. 
4.4.3 Dos comprovantes para isenção da taxa de inscrição para pessoas doadoras de sangue: 
a) apresentar documento expedido pela entidade coletora oficial ou credenciada pela União, Estado ou Município 
que comprove ter doado sangue três vezes no período de um ano e preencher, assinar e entregar o Anexo VI 
deste Edital. 
4.4.4 Dos comprovantes para isenção da taxa de inscrição para pessoas doadoras de medula óssea: 
a) apresentar declaração de cadastro, emitida pela entidade coletora de que fez doação de medula óssea em 
órgãos oficiais ou entidades credenciadas pela União, Estado ou Município e preencher, assinar e entregar o 
Anexo VI deste Edital. 
4.4.5 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar os documentos 
comprobatórios do direito a concessão e preencher, assinar e entregar o Anexo VI – Formulário de Requerimento 
de Isenção da Taxa de Inscrição, na sede da Fundação La Salle, pessoalmente ou por Sedex e A.R. (aviso de 
recebimento) para o endereço Av. Getúlio Vargas, 5558, Sala 105, Centro, Canoas, RS, CEP 92010-242 ou para o 
endereço eletrônico isencao@fundacaolasalle.org.br, dentro do prazo estipulado neste Edital, sendo que a data de 
postagem, quando enviada pelos Correios, deverá ser até o último dia útil da data limite para entrega da 
solicitação. 
4.4.6 O candidato, cujo pedido de isenção for indeferido e que tiver interesse em permanecer no Concurso Público, 
deverá fazer o recolhimento da respectiva taxa de inscrição até a data limite de pagamento, conforme cronograma 
de execução previsto no item 3 deste Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período de inscrições pela internet, através do site 

www.fundacaolasalle.org.br/concursos  

(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 

20/07 a 13/08/18 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 20 a 25/07/18 

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

31/07/18 

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

01 a 03/08/18 

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

07/08/18 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 14/08/18 

Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais  
Para as Provas Objetivas por candidato que necessite de condições especiais para o dia 
das provas objetivas 

14/08/18 

Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais  
Para as Provas Objetivas e Laudo Médico por candidato inscrito pela cota de Pessoa Com 
Deficiência – PCD 

14/08/18 

mailto:selecao@fundacaolasalle.org.br
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Candidato  
 

Cargo Público 
Pleiteado  

 

Nº da Inscrição 
 

Nº do RG 
 

Nº do CPF 
 

 

Eu, candidato acima qualificado, inscrito no Concurso Público Edital de Abertura nº 01/2018 do Município de Bento 
Gonçalves, venho requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.108/2016, 
declaro minha condição de pessoa doadora de sangue ou doadora de medula óssea. 
 

Assinale uma das alternativas: 

a) pessoa doadora de sangue; 

b) pessoas doadoras de medula óssea.     

 

 

Encaminhar, em anexo, a documentação relacionada nos itens 4.4.3 ou 4.4.4 deste Edital. 

 

 

Declaro ainda, estar ciente de que minha inscrição no referido Concurso Público, será automaticamente cancelada 

se comprovada, a qualquer momento, a falsidade das declarações aqui prestadas. 

 
 
 
 
 
 
______________________, ____, _______________ de 20____. 
 
 
 
 
Assinatura: _________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Município de Bento Gonçalves / RS, 20 de Julho de 2018. 
 

 
 

Fundação La Salle 

     
Guilherme Rech Pasin 

Prefeito Municipal 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
Ivan Toniazzi 

Secretária de Administração  
 
 


