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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S.A. - PROCERGS 
CONCURSOS PÚBLICOS 

EDITAL DE ABERTURA Nº 13/2021 
 

AVISO Nº 04 - RETIFICAÇÃO  
 
O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – PROCERGS, torna 
público, por este Aviso, o que segue: 
 
1. Retifica os subitens 1.4 e 1.5 do item 1. Disposições Preliminares, do Edital de Abertura, conforme segue:  
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.4 O candidato que desejar concorrer pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência ou de Pessoa Negra ou 
Parda deverá comprovar sua condição conforme as normas descritas neste Edital. 
1.5 O candidato, para concorrer em alguma das condições previstas no item 1.4, deverá, no ato do preenchimento 
do formulário eletrônico de inscrição, optar pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência ou de Pessoa Negra 
ou Parda. 
 
LEIA-SE: 
 
1.4 O candidato que desejar concorrer pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência e/ou de Pessoa Negra ou 
Parda deverá comprovar sua condição conforme as normas descritas neste Edital. 
1.5 O candidato, para concorrer em alguma das condições previstas no item 1.4, deverá, no ato do preenchimento 
do formulário eletrônico de inscrição, optar pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência e/ou de Pessoa Negra 
ou Parda. 
 
2. Retifica o subitem 4.1 do item 4. Das Inscrições, do Edital de Abertura, para incluir o procedimento de ato 
público, conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4.1 As inscrições serão realizadas conforme o cronograma de execução, previsto no Anexo VII deste Edital, 
exclusivamente, pela internet, no endereço http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O candidato deverá 
procurar o link específico para realizar a inscrição neste Edital e preencher as informações solicitadas, bem como 
escolher o Cargo pretendido e optar, se for o caso, pela participação no modo de acesso de Pessoa Com Deficiência 
ou de Pessoa Negra ou Parda. 
 
LEIA-SE: 
 
4.1 As inscrições serão realizadas conforme o cronograma de execução, previsto no Anexo VII deste Edital, 
exclusivamente, pela internet, no endereço http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O candidato deverá 
procurar o link específico para realizar a inscrição neste Edital e preencher as informações solicitadas, bem como 
escolher o Cargo pretendido e optar, se for o caso, pela participação no modo de acesso de Pessoa Com Deficiência 
e/ou de Pessoa Negra ou Parda. 
 
 
3. Retifica o subitem 4.7.3 do Item 4.7 – Da Homologação e Regulamentação da Inscrição, do Edital de 
Abertura, conforme segue:  
 
ONDE SE LÊ:  

 
4.7.3 O candidato que desejar se inscrever pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência - PCD ou de Pessoa 
Negra ou Parda - PNP deverá, no ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, marcar a opção pela 
participação no modo de acesso de seu interesse, bem como observar os procedimentos complementares neste 
Edital, como forma de ter sua inscrição homologada. O não atendimento dos procedimentos complementares 
condicionará a homologação da inscrição sem direito à reserva de vagas no modo de acesso de PCD - Pessoa Com 
Deficiência ou de PNP - Pessoa Negra ou Parda. 

 
 

LEIA-SE: 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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4.7.3 O candidato que desejar se inscrever pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência - PCD e/ou de Pessoa 
Negra ou Parda - PNP deverá, no ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, marcar a opção pela 
participação no modo de acesso de seu interesse, bem como observar os procedimentos complementares neste 
Edital, como forma de ter sua inscrição homologada. O não atendimento dos procedimentos complementares 
condicionará a homologação da inscrição sem direito à reserva de vagas no modo de acesso de PCD - Pessoa Com 
Deficiência e/ou de PNP - Pessoa Negra ou Parda. 
 
 
4. Retifica o Anexo VII - Previsão Do Cronograma De Execução, do Edital de Abertura, para a reabertura do 
período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 

 
 
LEIA-SE: 

PROCEDIMENTOS DATAS  

Publicação do Extrato do Edital de Abertura no Diário Oficial do RS 24/09/21 

Publicação do Edital de Abertura no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 24/09/21 

Período de inscrições pela internet, através do site 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos 
(as inscrições encerram-se às 17horas do último dia previsto neste cronograma) 

27/09 a 26/10/21 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 27 a 29/09/21 

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

07/10/21 

Período de recurso administrativo sobre o resultado preliminar da isenção do pagamento da 
taxa de inscrição 

08 a 15/10/21 

Publicação de Aviso com o resultado oficial das solicitações de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição 

22/10/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição 27/10/21 

Último dia para entrega da Declaração de Inscrição no modo de acesso de Pessoa Negra ou 
Parda – PNP 

27/10/21 

Último dia para a entrega de cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo 

Poder Judiciário de que exerce ou exerceu, em qualquer momento, a função de jurado em 
júri criminal, de modo a ter preferência no critério de desempate final 

27/10/21 

PROCEDIMENTOS DATAS  

Publicação do Extrato do Edital de Abertura no Diário Oficial do RS 24/09/21 

Publicação do Edital de Abertura no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 24/09/21 

Período de inscrições pela internet, através do site 
www.fundacaolasalle.org.br/concursos 
(as inscrições encerram-se às 17horas do último dia previsto neste cronograma) 

27/09 a 26/10/21 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 15 a 18/10/21 

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

19/10/21 

Período de recurso administrativo sobre o resultado preliminar da isenção do pagamento da 
taxa de inscrição 

20 a 26/10/21 

Publicação de Aviso com o resultado oficial das solicitações de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição 

27/10/21 

Último dia para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição 28/10/21 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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Município de Porto Alegre-RS, 14 de outubro de 2021. 
 
 
 

José Antonio Costa Leal 
Diretor - Presidente da PROCERGS 

Último dia para entrega da Declaração de Inscrição no modo de acesso de Pessoa Negra ou 
Parda – PNP 

28/10/21 

Último dia para a entrega de cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo 

Poder Judiciário de que exerce ou exerceu, em qualquer momento, a função de jurado em 
júri criminal, de modo a ter preferência no critério de desempate final 

28/10/21 


