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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 06 - PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
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 o Anexo VII – Previsão do Cronograma de Execução, do Edital de Abertura, considerando a
prorrogação do período de inscrições, conforme segue:
ONDE SE LÊ:

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
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
(as inscrições encerram-se às 17horas do último dia previsto neste cronograma)

site

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Publicação de Aviso com o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição
Período de recurso administrativo sobre o resultado preliminar da isenção do pagamento da
taxa de inscrição
Publicação de Aviso com o resultado oficial das solicitações de isenção do pagamento da
taxa de inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição
Último dia para entrega da Declaração de Inscrição no modo de acesso de Pessoa Negra ou
Parda – PNP
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
Período para impugnar este Edital de Abertura, mediante envio de requerimento escrito e
fundamentado, através dos canais de atendimentos descritos no item 1.11 deste Edital
Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas objetivas, por candidato que necessitar de atendimento especial para o dia
da prova
Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas e Laudo Médico por candidato inscrito no modo de acesso de Pessoa Com
Deficiência - PCD
Publicação de Aviso de divulgação das Listas Preliminares de Inscritos por modo de acesso,
dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência no critério
de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de impugnação
deste Edital
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as Listas Preliminares de Inscritos,
dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência no critério
de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de impugnação
deste Edital
Período de análise prévia da documentação entregue pelo candidato inscrito no modo de
acesso de Pessoa Com Deficiência - PCD, por Comissão Específica

Execução: Fundação La Salle

27/09 a 26/10/21
15 a 18/10/21
19/10/21
20 a 26/10/21
27/10/21
28/10/21
28/10/21
28/10/21
28/10 a 04/11/21
12/11/21

12/11/21

19/11/21

22 a 26/11/21

29/11 a 10/12/21
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Publicação de Aviso de divulgação das Listas Homologadas de Inscritos, por modo de
acesso, dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência
no critério de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de
impugnação deste Edital
Publicação de Aviso sobre a composição e qualificação da Banca Examinadora das Provas
Objetivas
Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local, sala e horário das provas
objetivas
Data provável de aplicação das Provas Objetivas

17/12/21

17/12/21
14/01/22
23/01/22

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

24/01 a 03/02/22
24/01/2022

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 9horas
Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas
objetivas

25/01/22
25 a 31/01/22

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas

14/02/22

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

14/02/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares das provas objetivas

15/02/22

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas
objetivas

16 a 22/02/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais das provas objetivas

25/02/22

Publicação de Aviso sobre a nota informativa do sorteio público, caso necessário

25/02/22

Realização de sorteio público, caso necessário

05/03/22

Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do cargo, observado o modo
de acesso de Universal, de Pessoa Com Deficiência e de Pessoa Negra ou Parda, com notas
detalhadas e a classificação por Cargo
Publicação de Aviso de convocação de aprovados no modo de acesso de Pessoa Negra ou
Parda para realizar a verificação da veracidade da autodeclaração realizada no ato da
inscrição

09/03/22

10/03/21

Publicação do Extrato do Edital de Encerramento no Diário Oficial do RS

A definir

Publicação do Edital de Encerramento no site da Fundação La Salle

A definir

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
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
(as inscrições encerram-se às 17horas do último dia previsto neste cronograma)

site

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Publicação de Aviso com o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição
Período de recurso administrativo sobre o resultado preliminar da isenção do pagamento da
taxa de inscrição

Execução: Fundação La Salle

27/09 a 05/11/21
15 a 18/10/21
19/10/21
20 a 26/10/21
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Publicação de Aviso com o resultado oficial das solicitações de isenção do pagamento da
taxa de inscrição

29/10/21

Último dia para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição

08/11/21

Último dia para entrega da Declaração de Inscrição no modo de acesso de Pessoa Negra ou
Parda – PNP
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
Período para impugnar este Edital de Abertura, mediante envio de requerimento escrito e
fundamentado, através dos canais de atendimentos descritos no item 1.11 deste Edital
Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas objetivas, por candidato que necessitar de atendimento especial para o dia
da prova
Último dia para entrega do Anexo II - Formulário de Requerimento de Condições Especiais
Para as Provas e Laudo Médico por candidato inscrito no modo de acesso de Pessoa Com
Deficiência - PCD
Publicação de Aviso de divulgação das Listas Preliminares de Inscritos por modo de acesso,
dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência no critério
de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de impugnação
deste Edital
Período de recebimento de recursos administrativos sobre as Listas Preliminares de Inscritos,
dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência no critério
de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de impugnação
deste Edital
Período de análise prévia da documentação entregue pelo candidato inscrito no modo de
acesso de Pessoa Com Deficiência - PCD, por Comissão Específica
Publicação de Aviso de divulgação das Listas Homologadas de Inscritos, por modo de
acesso, dos requerimentos de condições especiais para as provas objetivas, da preferência
no critério de desempate final por função de jurado em júri criminal e dos requerimentos de
impugnação deste Edital
Publicação de Aviso sobre a composição e qualificação da Banca Examinadora das Provas
Objetivas
Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do local, sala e horário das provas
objetivas
Data provável de aplicação das Provas Objetivas
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
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 9horas
Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas
objetivas

08/11/21
08/11/21
08 a 12/11/21
22/11/21

22/11/21

26/11/21

29/11 a 03/12/21

06 a 14/12/21

17/12/21

17/12/21
14/01/22
23/01/22
24/01 a 03/02/22
24/01/2022
25/01/22
25 a 31/01/22

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas

14/02/22

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

14/02/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas preliminares das provas objetivas

15/02/22

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas
objetivas

16 a 22/02/22

Publicação de Aviso de divulgação das notas oficiais das provas objetivas

25/02/22

Publicação de Aviso sobre a nota informativa do sorteio público, caso necessário

25/02/22

Realização de sorteio público, caso necessário

05/03/22

Execução: Fundação La Salle
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Publicação de Aviso com a lista final homologada de aprovados do cargo, observado o modo
de acesso de Universal, de Pessoa Com Deficiência e de Pessoa Negra ou Parda, com notas
detalhadas e a classificação por Cargo
Publicação de Aviso de convocação de aprovados no modo de acesso de Pessoa Negra ou
Parda para realizar a verificação da veracidade da autodeclaração realizada no ato da
inscrição

09/03/22

10/03/21

Publicação do Extrato do Edital de Encerramento no Diário Oficial do RS

A definir

Publicação do Edital de Encerramento no site da Fundação La Salle

A definir

1.1 O candidato que já realizou a inscrição e não efetuou o pagamento do boleto bancário, deverá emitir a
segunda via do boleto bancário com a data atualizada do vencimento para o dia 08/11/2021.

Município de Porto Alegre-RS, 26 de outubro de 2021.

José Antonio Costa Leal
Diretor - Presidente da PROCERGS

Execução: Fundação La Salle

