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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022
AVISO Nº 09 – RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o
que segue:
1. Da retificação do item 3 - Do Cronograma de Execução, do Edital de Abertura, conforme descrito abaixo:
ONDE SE LÊ:
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital de Abertura na íntegra nos sites www.bentogoncalves.rs.gov.br e
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
(as inscrições encerram-se às 17h do último dia previsto neste cronograma de execução)
Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição
Período de recebimento de recursos administrativos sobre o resultado preliminar de isenção
do pagamento da taxa de inscrição
Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do
pagamento da taxa de inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição
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
Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas Objetivas, por candidatos que necessitam de atendimento especial
Último dia para a entrega do comprovante de participação como jurado em júri criminal
Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso, do resultado
preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do resultado
preliminar da função de jurado em júri criminal
Período de recebimento de recursos administrativos sobre a lista preliminar de inscritos, do
resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do
resultado preliminar da função de jurado em júri criminal
Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por modo de acesso, do
resultado homologado dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do
resultado homologado da função de jurado em júri criminal

DATAS
22/03/2022
22/03 a 19/04/22
23 a 25/03/22
05/04/22
06 a 08/04/22
15/04/22
20/04/22
20/04/22
20/04/22
20/04/22
03/05/22

04 a 06/05/22

16/05/22

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local e horário das provas objetivas

27/05/22

Data provável de aplicação das provas objetivas – 1ª Fase

05/06/22

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 de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos sobre os gabaritos preliminares das
provas objetivas
Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas
objetivas, para leitura óptica, na Sede da Fundação La Salle às 9 horas

06 a 15/06/22
06/06/22
07 a 09/06/22
07/06/22

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas

21/06/22

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

21/06/22

Execução: Fundação La Salle
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Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das
provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas
objetivas

23/06/22
24, 27 e 28/06/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais

29/06/22

Publicação de Aviso de Convocação dos candidatos classificados aprovados para a 2ª FASE
- Aptidão Física, com data, horário e local de realização

30/06/22

Data provável de aplicação dos testes de aptidão física - 2ª FASE

02/07/22

Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar dos testes de aptidão física

08/07/22

Período de recebimento de recurso administrativo sobre o resultado preliminar dos testes de
aptidão física
Publicação do Aviso de divulgação do resultado oficial dos testes de aptidão física
Publicação de Aviso de Convocação dos candidatos classificados aprovados para a 3ª FASE
- Avaliação Psicológica, com data, horário e local de realização
Data provável de realização da Avaliação Psicológica – Aplicação dos Exames
Psicológicos Coletivos e Entrevistas Individuais – 3ª FASE
Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica
Período de recebimento de recurso administrativo para solicitar entrevista devolutiva para
candidatos INAPTOS na avaliação psicológica
Período de recebimento de recurso administrativo para solicitar a realização de nova
avaliação psicológica para candidatos INAPTOS na avaliação psicológica
Publicação de Aviso de convocação para as entrevistas devolutivas e para a nova avaliação
psicológica
Data de realização das entrevistas devolutivas para candidatos INAPTOS na avaliação
psicológica
Data de realização de nova avaliação psicológica para candidatos INAPTOS, que
interpuseram recurso administrativo e solicitaram nova avaliação psicológica
Publicação de Aviso de divulgação do resultado oficial da Avaliação Psicológica
Publicação de Aviso sobre a Composição e Qualificação da Banca Examinadora das Provas
Seletivas
Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do Cargo Público por modo
de acesso e a classificação final do Cargo Público
Publicação do Edital de Encerramento

11 a 13/07/22
19/07/22
21/07/22
30 e/ou 31/07/22
16/08/22
17 a 19/08/22
17 a 19/08/22
25/08/22
03/09/22
03/09/22
13/09/22
13/09/22
15/09/22
15/09/22

LEIA-SE:
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital de Abertura na íntegra nos sites www.bentogoncalves.rs.gov.br e
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
(as inscrições encerram-se às 17h do último dia previsto neste cronograma de execução)
Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição
Período de recebimento de recursos administrativos sobre o resultado preliminar de isenção
do pagamento da taxa de inscrição
Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do
pagamento da taxa de inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição

Execução: Fundação La Salle

DATAS
22/03/2022
22/03 a 19/04/22
23 a 25/03/22
05/04/22
06 a 08/04/22
15/04/22
20/04/22
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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
Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas Objetivas, por candidatos que necessitam de atendimento especial
Último dia para a entrega do comprovante de participação como jurado em júri criminal
Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso, do resultado
preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do resultado
preliminar da função de jurado em júri criminal
Período de recebimento de recursos administrativos sobre a lista preliminar de inscritos, do
resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do
resultado preliminar da função de jurado em júri criminal
Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por modo de acesso, do
resultado homologado dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas e do
resultado homologado da função de jurado em júri criminal

20/04/22
20/04/22
20/04/22
03/05/22

04 a 06/05/22

16/05/22

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local e horário das provas objetivas

27/05/22

Data provável de aplicação das provas objetivas – 1ª Fase

05/06/22

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 de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos sobre os gabaritos preliminares das
provas objetivas
Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das provas
objetivas, para leitura óptica, na Sede da Fundação La Salle às 9 horas
Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas
Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas do
gabarito preliminar das provas objetivas
Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das
provas objetivas
Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas
objetivas

06 a 15/06/22
06/06/22
07 a 09/06/22
07/06/22
21/06/22
21/06/22
23/06/22
24, 27 e 28/06/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais

29/06/22

Publicação de Aviso de Convocação dos candidatos classificados aprovados para a 2ª FASE
- Aptidão Física, com data, horário e local de realização

20/07/22

Data provável de aplicação dos testes de aptidão física - 2ª FASE

30/07/22

Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar dos testes de aptidão física

04/08/22

Período de recebimento de recurso administrativo sobre o resultado preliminar dos testes de
aptidão física
Publicação do Aviso de divulgação do resultado oficial dos testes de aptidão física
Publicação de Aviso de Convocação dos candidatos classificados aprovados para a 3ª FASE
- Avaliação Psicológica, com data, horário e local de realização
Data provável de realização da Avaliação Psicológica – Aplicação dos Exames
Psicológicos Coletivos e Entrevistas Individuais – 3ª FASE
Publicação de Aviso de divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica
Período de recebimento de recurso administrativo para solicitar entrevista devolutiva para
candidatos INAPTOS na avaliação psicológica
Período de recebimento de recurso administrativo para solicitar a realização de nova
avaliação psicológica para candidatos INAPTOS na avaliação psicológica
Publicação de Aviso de convocação para as entrevistas devolutivas e para a nova avaliação
psicológica
Data de realização das entrevistas devolutivas para candidatos INAPTOS na avaliação
psicológica

Execução: Fundação La Salle

05, 08 e 09/08/22
16/08/22
18/08/22
03 e/ou 04/09/22
22/09/22
23, 26 e 27/09/22
23, 26 e 27/09/22
29/09/22
08/10/22
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Data de realização de nova avaliação psicológica para candidatos INAPTOS, que
interpuseram recurso administrativo e solicitaram nova avaliação psicológica

08/10/22

Publicação de Aviso de divulgação do resultado oficial da Avaliação Psicológica

19/10/22

Publicação de Aviso sobre a Composição e Qualificação da Banca Examinadora das Provas
Seletivas
Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do Cargo Público por modo
de acesso e a classificação final do Cargo Público
Publicação do Edital de Encerramento

19/10/22
21/10/22
21/10/22

Município de Bento Gonçalves / RS, 20 de junho de 2022.
Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________

Execução: Fundação La Salle

