ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO MILITAR - CSBM
DO CORPO DE BOMBEIROS
PROA 17/1203-0024878-8

ADITAMENTO N° 04 ao Edital DA/DRESA nº CSBM 01 – 2018
(Capitão QOEM – Bombeiro Militar - Carreira de Nível Superior)

O Diretor Administrativo e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Fundação La Salle,
considerando a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 70079305702, do Segundo Grupo Cível
do Tribunal de Justiça do Estado, que deferiu o efeito suspensivo à decisão liminar que suspendeu o Concurso
exarada no Agravo nº 000574-02.00/18-7, do Tribunal de Contas do Estado, TORNAM PÚBLICA a reabertura das
inscrições e o novo cronograma de Execução da 1ª Fase – Exame Intelectual Concurso Público de provas e
títulos para ingresso no CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO MILITAR, que dá acesso ao Quadro de Oficiais de
Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar - QOEM, permanecendo inalteradas as demais disposições
previstas no Edital DA/DRESA nº CSBM 01 – 2018, publicado no DOE nº 19, de 26 de janeiro de 2018.

I – Das Inscrições
Fica reaberto o período de inscrições previsto no item 6.1.1 do Edital de Abertura do Concurso, devendo ser
efetuadas somente pela Internet, no período de 24 de outubro de 2018 a 22 de novembro de 2018, através do
site www.fundacaolasalle.org.br, conforme novo cronograma de execução abaixo.

II – Novo cronograma de Execução da 1ª Fase – Exame Intelectual

PROCEDIMENTOS

DATAS

Publicação do Edital de Abertura no D.O.E.

26/01/18

Publicação do Edital na íntegra no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos

26/01/18

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

do

site

Período para entrega da documentação da prova de títulos

24/10 a 22/11/2018
24/10 a 22/11/2018

Último dia para pagamento da Guia de Arrecadação, referente à taxa de inscrição

23/11/2018

Último dia para entrega da declaração para inscrição na cota de Pessoa Negra ou Parda –
PNP

23/11/2018

Publicação do Edital Preliminar da Homologação das Inscrições

07/12/2018

Período de recebimento de recursos administrativos do Resultado Preliminar da
Homologação das Inscrições

10 a 12/12/2018

Publicação do Edital do Resultado do Julgamento dos Recursos da Homologação das
Inscrições – Lista Definitiva de Inscritos

20/12/2018

Publicação da Composição e Qualificação Banca Examinadora das Provas Objetivas,
Títulos e Discursivas

18/01/2019

Publicação do Edital de Convocação para a 1ª Fase – Exame Intelectual (provas objetivas e

08/02/2019

discursivas)
Data provável de aplicação das provas objetivas e discursivas

17/02/2019

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 do Edital com os gabaritos preliminares das provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos sobre questões dos gabaritos
preliminares das provas objetivas

18 a 28/02/2019
19/02/2019
20 a 22/02/2019

Publicação do Edital com os gabaritos oficiais das provas objetivas

12/03/2019

Publicação do Edital do Julgamento dos recursos administrativos sobre questões
contestadas do gabarito preliminar das provas objetivas

12/03/2019

Publicação de Edital de divulgação das notas preliminares da 1ª Etapa – Prova Objetiva

14/03/2019

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

15, 18 e 19/03/2019

Publicação de Edital de divulgação das notas oficiais das provas objetivas

25/03/2019

Publicação de Edital de divulgação das notas preliminares da prova discursiva de
candidatos aprovados na etapa de provas objetivas

09/04/2019

Publicação de Edital de divulgação das notas preliminares da prova de títulos de
candidatos aprovados na etapa de provas objetivas

09/04/2019

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares da prova títulos
Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares da prova
discursiva

10 a 12/04/2019
10 a 12/04/2019

Publicação de Edital de divulgação da nota oficial da prova discursiva

18/04/2019

Publicação do Edital com as notas oficiais das provas de títulos

18/04/2019

Publicação de Aviso sobre a nota informativa do sorteio público, caso necessário

18/04/2019

Realização de sorteio público, caso necessário

24/04/2019

Publicação do Edital com as listas homologadas de candidatos aprovados, com
classificação e notas detalhadas das provas

26/04/2019

Fim da 1ª Fase Exame Intelectual
*As demais etapas serão publicadas nos aditamentos subsequentes.

Porto Alegre, RS, 22 de outubro de 2018.

Nelson Alexandre de Moura Menuzzi – Cel QOEM
Diretor Administrativo da Brigada Militar

Carlos Eduardo Silva Dorneles – Major QOEM
Chefe da DRESA

