PERGUNTAS FREQUENTES
1. Como altero dados de minha inscrição em concurso público?
Enquanto a sua taxa de inscrição ainda não estiver paga, estará disponível um link
dentro da Área do Candidato que permite a alteração dos dados da sua inscrição.
2. Selecionei errado o cargo na minha inscrição. É possível alterá-lo?
Sim. Caso a taxa de inscrição ainda não tenha sido paga, estará disponível um link
dentro da Área do Candidato que permite a alteração da inscrição. Em caso de alteração
do cargo, será realizada automaticamente a exclusão da sua inscrição anterior para que
seja liberado o acesso a uma nova inscrição e um novo boleto bancário da taxa de
inscrição, agora com o cargo correto.
Dessa forma, ao efetuar a troca do cargo, o boleto da inscrição anterior se tornará
inválido para fins de homologação de inscrição.
3. A Fundação La Salle fornece/disponibiliza provas objetivas de concursos
públicos realizados anteriormente?
Não. Atualmente, não disponibilizamos provas objetivas de concursos públicos
anteriores, sendo a publicidade destas por decorrência de sua aplicação.
4. A Fundação La Salle recomenda algum material ou curso preparatório para
concursos públicos?
Não. A Fundação La Salle não compila apostilas para estudo ou indica materiais e
cursos preparatórios, comportamento que garante manter a isonomia do concurso
público. Recomendamos ao candidato que busque as informações em publicações
específicas ou bancas especializadas.
5. Como faço para imprimir a 2ª via do boleto da taxa de inscrição?
No site da Fundação La Salle, na aba Concursos, existe uma tarja azul na parte
superior, onde a terceira opção é a 2ª Via de Boleto. Ao clicar nesta opção, o candidato
será direcionado a uma tela (Área do Candidato) para inserir seu número de CPF e senha
cadastrada, bem como fará a escolha do concurso público do qual deseja imprimir a 2ª via
do boleto e o documento ficará disponível para impressão.
Não é possível emitir segunda via de boleto cujo pagamento já tenha sido registrado ou
após o vencimento.
6. Posso realizar inscrição em mais de um cargo de um mesmo Edital?
Não. Só é possível concorrer a um cargo por Edital. Caso haja mais de um concurso
em andamento, é possível fazer inscrição para mais de um cargo, contanto que estes
cargos pertençam a Editais distintos.

7. Como fico sabendo se a minha inscrição foi homologada para determinado
concurso público?
O candidato receberá um e-mail, conforme cadastro realizado no ato da inscrição, em
média até três dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição do cargo pleiteado,
confirmando a homologação de sua inscrição, bem como dos dados cadastrados. Caso
algum dado da inscrição necessite de correção o candidato poderá solicitar pelo e-mail
selecao@fundacaolasalle.org.br, observados os prazos das etapas de cada
procedimento previsto em Edital.
8. Possuo formação em outra área que não é exatamente aquela requisitada no
Edital, posso me inscrever?
A Fundação La Salle informa que os requisitos para cada cargo estão descritos no
Edital do respectivo concurso público e deverão ser observados e respeitados pelo
candidato, como forma de satisfazê-los para fins de ingresso no cargo público.
Ressaltamos que não faremos análise de mérito sobre o enquadramento ou não da
formação do candidato, conforme os requisitos previstos em Edital.
Entretanto, o candidato possui a liberdade de inscrever-se para o cargo que desejar e
caberá ao setor de Recursos Humanos da contratante, posteriormente, no ato da
convocação para nomeação e posse, fazer a avaliação sobre a questão da titulação
apresentada, verificando se sua formação enquadra-se ou não nos requisitos daquele
cargo em que se inscreveu.
9. Ainda não sou formado, mas estou cursando. Posso concorrer a um cargo do
concurso público mesmo assim?
Sim. Porém, os requisitos de ingresso no cargo pleiteado deverão ser supridos por
decorrência da convocação para nomeação e posse, fato que ocorrerá no prazo de
validade do concurso público, a qualquer tempo, conforme a necessidade do
órgão/município contratante. Pelo ato da convocação o candidato que não satisfazer os
requisitos do cargo poderá ser excluído do concurso público, conforme previsão
explícita no respectivo Edital de Abertura.
10. Quando será realizada a prova objetiva e qual o local?
A data provável de realização das provas objetivas está previamente descrita no
cronograma de execução do respectivo Edital de Abertura, bem como a data de
disponibilização da consulta individual do horário e local da prova, que será realizada
através do site da Fundação La Salle, por consulta individual do candidato, bem como
será enviado e-mail ao endereço cadastrado pelo candidato durante a inscrição
informando tais dados, de modo automático.
Para realizar a consulta individual através do site, abra a aba Concursos e clique em
Área do Candidato. Após informar seus dados, escolha o Edital desejado e entre em
Conferir Sala de Prova.

11. Quantos candidatos já foram chamados no concurso público que eu fiz?
A Fundação La Salle foi a realizadora do concurso público, porém, o processo de
convocação para fins de nomeação e posse dos candidatos aprovados fica a critério do
contratante, não sendo informado a esta Fundação a situação deste processo de
convocação.
12. Já paguei a taxa de inscrição, qual o próximo passo agora?
Informamos que o próximo procedimento é a conferência de seu nome na “Lista
Preliminar de Inscritos”, publicada por Aviso específico, conforme cronograma de
execução do Edital de Abertura. Caso não localize o seu nome nesta listagem
preliminar, o candidato deverá contatar a Fundação La Salle, através do envio de
recurso administrativo, observado o modo e prazo específico para tal previsto no Edital,
como forma de análise e deliberação do fato ocorrido pela Fundação La Salle.
13. Como altero meus dados para um concurso público de Edital já encerrado?
Por se tratar de Edital já encerrado, qualquer alteração de dados da inscrição do
candidato deverá ser feita diretamente junto ao órgão/município contratante, através de
procedimento formal a ser indicado pelo mesmo.
14. Gostaria de receber informações por e-mail sobre os concursos da Fundação La
Salle, como faço?
Para receber informações sobre os concursos públicos promovidos pela Fundação La
Salle, sugerimos que acesse o nosso site e faça um cadastro em nossa newsletter. O
link para cadastro é no canto inferior direito do site da Fundação La Salle, onde é
possível inserir nome e e-mail para o recebimento das informações sobre a publicação
de novos concursos públicos.

