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O Município de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna pública a
SUSPENSÃO, por tempo indeterminado, dos CONCURSO PÚBLICOS 605 a 612 - PROFESSOR - ÁREAS DO
CONHECIMENTO, tendo em vista a decisão da Fundação La Salle, Banca Executora dos concursos, em
suspender suas atividades operacionais em atendimento ao Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020
e ao Decreto Municipal de Canoas  nº 70, de 19 de março de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19.

Considerando a SUSPENSÃO dos CPs 605 a 612 - Professor - Áreas do Conhecimento, seguem as orientações
aos candidatos:

1. As inscrições estarão suspensas a contar de 23/03/2020, por tempo indeterminado;

2. As inscrições que foram efetivadas até a data de 23/03/2020, desde que em conformidade ao Capítulo 4 DA
INSCRIÇÃO, do Edital de Abertura 22/2020, ficarão asseguradas na ocasião da reabertura do certame;

3. Os candidatos inscritos que efetivaram o pagamento da taxa de inscrição e tiverem interesse em cancelar sua
participação no certame poderão requerer a devolução do valor pago, através do encaminhamento do formulário,
disponível em: https://fundacaolasalle.org.br/concursos, devidamente assinado pelo candidato, ao endereço
eletrônico: recursos@fundacaolasalle.org.br;

4. Para a validação do requerimento de devolução da taxa é obrigatório anexar ao formulário os seguintes
documentos digitalizados: cópia de documento oficial de identidade com foto (frente e verso),  cópia do boleto
DAM (Documento de Arrecadação Municipal) e o respectivo comprovante de pagamento bancário;

5. Permanecerão inalterados os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as solicitações de atendimento especial
já realizados;

6. As informações referentes à reabertura dos concursos públicos 605 a 612 serão divulgadas, oportunamente, no
Diário Oficial do Município de Porto Alegre - DOPA, jornais de grande circulação, site da Fundação La
Salle: https://fundacaolasalle.org.br/concursos e site da Prefeitura de Porto Alegre: www2.portoalegre.rs.gov.br .

 

Município de Porto Alegre/RS, 23 de março de 2020.

 

JULIANA GARCIA DE CASTRO,
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