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Execução: Fundação La Salle 

CÂMARA DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021 
 

AVISO Nº 06 – RETOMADA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Saldanha Marinho/RS, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, por este Aviso, o fim da SUSPENSÃO do concurso público Edital de Abertura nº 01/2021, 
considerando as disposições a seguir: 
 
 
1. Cumpre esclarecer, que as inscrições efetivadas no período de 12/02/21 a 01/03/21 e o pagamento 
da respectiva taxa de inscrição até a data de vencimento dia 02/03/21, que observaram as regras e 
procedimentos do Edital de Abertura nº 01/2021, serão considerados válidos, conforme Aviso nº 04 – 
Listas Homologadas de Inscritos, publicado em 17/03/21.  
Nestes termos, a retomada do concurso público contemplará a execução total do processo, conforme 
novo cronograma de execução descrito no próximo item deste aviso. 
 
 
2 – QUANTO A RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, CONFORME DESCRITO 
ABAIXO:  
 
ONDE SE LÊ:  
 
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data de prova, poderão ser alterados durante o 
Concurso Público, em razão de eventuais restrições legais, administrativas ou judiciais decorrentes da pandemia 
da Covid–19, sem prejuízo das orientações e ditames deste Edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura na íntegra nos sites 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos, www.camarasaldanha.rs.gov.br  

12/02/21 

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

12/02 a 01/03/21 

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

12 a 17/02/21 

Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

19/02/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre resultado preliminar de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

22 a 24/02/21 

Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

26/02/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de 
Pessoa Com Deficiência – PCD 

02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 
para as Provas Objetivas  

02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo VI – Declaração de Inscrição Pelo Modo de Acesso de 
Pessoa Negra, Parda e Indígena – PNPI   

02/03/21 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso e resultado 
preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas  

09/03/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as listas preliminares de inscritos e 
do resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial 

10 a 12/03/21 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscrições por modo de acesso e do 
resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas 

17/03/21 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.camarasaldanha.rs.gov.br/
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Execução: Fundação La Salle 

Publicação de Aviso de divulgação do local e horário das Provas Objetivas  19/03/21 

Data provável para aplicação das Provas Objetivas  28/03/21 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital nas Provas 
Objetivas (para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege o item 
3.3 deste Edital) 

29/03 a 08/04/21 

Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das Provas Objetivas  29/03/21 

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 

30/03/21 

Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das Provas 
Objetivas 

30,31/03 e 01/04/21 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das Provas Objetivas  12/04/21 

Publicação de Aviso com as respostas dos recursos administrativos sobre questões 
contestadas sobre o gabarito preliminar das Provas Objetivas 

12/04/21 

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das 
Provas Objetivas  13/04/21 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das Provas 
Objetivas 

14 a 16/04/21 

Publicação de Aviso com a Composição e Qualificação da Banca Examinadora 20/04/21 

Publicação de Aviso de divulgação das notas homologadas das Provas Objetivas 20/04/21 

Publicação de Aviso com a lista de candidatos aprovados homologados do Cargo Público, 
com a classificação final das Provas  

23/04/21 

Publicação do Edital de Encerramento  23/04/21 

 
 
 

LEIA-SE: 
 

3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data de prova, poderão ser alterados durante o 
Concurso Público, em razão de eventuais restrições legais, administrativas ou judiciais decorrentes da pandemia 
da Covid–19, sem prejuízo das orientações e ditames deste Edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura na íntegra nos sites 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos, www.camarasaldanha.rs.gov.br  

12/02/21 

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

12/02 a 01/03/21 

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

12 a 17/02/21 

Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

19/02/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre resultado preliminar de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

22 a 24/02/21 

Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

26/02/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota de 
Pessoa Com Deficiência – PCD 

02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 
para as Provas Objetivas  

02/03/21 

Último dia para entrega do Anexo VI – Declaração de Inscrição Pelo Modo de Acesso de 
Pessoa Negra, Parda e Indígena – PNPI   

02/03/21 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.camarasaldanha.rs.gov.br/
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Execução: Fundação La Salle 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso e resultado 
preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas  

09/03/21 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as listas preliminares de inscritos e 
do resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial 

10 a 12/03/21 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscrições por modo de acesso e do 
resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas 

17/03/21 

Publicação de Aviso de divulgação do local e horário das Provas Objetivas  14/05/21 

Data provável para aplicação das Provas Objetivas  23/05/21 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital nas Provas 
Objetivas (para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege o item 
3.3 deste Edital) 

24/05 a 04/06/21 

Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das Provas Objetivas  24/05/21 

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 

25/05/21 

Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das Provas 
Objetivas 

25 a 27/05/21 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das Provas Objetivas  07/06/21 

Publicação de Aviso com as respostas dos recursos administrativos sobre questões 
contestadas sobre o gabarito preliminar das Provas Objetivas 

07/06/21 

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das 
Provas Objetivas  08/06/21 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das Provas 
Objetivas 

09 a 11/06/21 

Publicação de Aviso com a Composição e Qualificação da Banca Examinadora 14/06/21 

Publicação de Aviso de divulgação das notas homologadas das Provas Objetivas 15/06/21 

Publicação de Aviso com a lista de candidatos aprovados homologados do Cargo Público, 
com a classificação final das Provas  

17/06/21 

Publicação do Edital de Encerramento  17/06/21 

 
 
 
 

Município de Saldanha Marinho/RS, 12 de Maio de 2021.  
 
 
 

Renato Carlos Pinto 
Presidente da Câmara de Vereadores de Saldanha Marinho/RS 


