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MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
O Prefeito do Município de Taquari/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso,
a retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, conforme item relacionado abaixo:
1. Quanto a prorrogação do período de inscrição do cronograma de execução:
ONDE SE LÊ:
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data das provas seletivas, poderão ser alterados
durante o Concurso Público, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, e sem
prejuízo das orientações e ditames deste Edital.
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital de Abertura

DATAS
14/09/18

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

14/09 a 09/10/18

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição

14 a 20/09/18

Publicação da lista preliminar de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa de
inscrição
Período de recebimento de recursos administrativos sobre a lista preliminar de isentos do
pagamento da taxa de inscrição
Publicação da lista homologada de candidatos inscritos com 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 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

25/09/19
26 a 28/09/18
03/10/18
10/10/18
10/10/18
10/10/18

Último dia para entrega da Declaração de Inscrição na cota de Pessoa Negra ou Parda

10/10/18

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso

19/10/18

Período de recebimento de recursos administrativos de inscrições

22 a 24/10/18

LEIA-SE:
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data das provas seletivas, poderão ser alterados
durante o Concurso Público, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, e sem
prejuízo das orientações e ditames deste Edital.
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital de Abertura

DATAS
14/09/18

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

14/09 a 16/10/18

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição

14 a 20/09/18

Publicação da lista preliminar de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa de
inscrição
Período de recebimento de recursos administrativos sobre a lista preliminar de isentos do
pagamento da taxa de inscrição

Execução: Fundação La Salle

25/09/19
26 a 28/09/18
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Publicação da lista homologada de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa
de inscrição

03/10/18

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição

17/10/18

Último dia para entrega do atestado médico e Anexo II – Formulário de Requerimento de
Condições Especiais 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

17/10/18
17/10/18

Último dia para entrega da Declaração de Inscrição na cota de Pessoa Negra ou Parda

17/10/18

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso

23/10/18

Período de recebimento de recursos administrativos de inscrições

24 a 26/10/18

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI-RS, EM 05 DE OUTUBRO DE 2018.

Emanuel Hassen de Jesus
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________

Execução: Fundação La Salle

