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EDITAL Nº 003/2018 – RETIFICAÇÕES AO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 

 

LAURO SCHERER, Prefeito Municipal de Toropi, por meio da Secretaria de Administração, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO a retificação do Edital nº 001/2018 de 

Abertura e Inscrições do Concurso Público nº 001/2018, nos seguintes termos: 

 

1. RETIFICAÇÕES DO EDITAL Nº 001/2018 – ABERTURA E INSCRIÇÕES 
 

1.1. O item 4.6. do Edital nº 001/2018 que trata da forma de requerimento e atendimento 

às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 

4.6. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, o 
candidato deverá formalizar o pedido pela ficha eletrônica de inscrição e anexar o laudo 
médico, que deverá ser digitalizado em formato “PDF”, juntamente com o Anexo IV, 
Formulário de Requerimento – Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais, 
no período especificado no cronograma de execução. Se houver necessidade de 
tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área 
de deficiência. A Comissão de Concursos da empresa Legalle Concursos realizará a 
adequação necessária de atendimento a situação, conforme a possibilidade 
operacional de atendimento à solicitação. 

 

1.2. O item 4.7. do Edital nº 001/2018 que trata da análise dos laudos médicos 

apresentados às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 

4.7. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a 
uma avaliação junto à Secretaria de Saúde para a verificação da deficiência, bem como 
de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo, por comissão 
legalmente constituída para este fim. 

 

1.3. O item 11.11. do Edital nº 001/2018 que trata da análise dos laudos médicos 

apresentados às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 

11.11. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos 
a uma avaliação junto à Secretaria de Saúde para a verificação da deficiência, bem 
como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo, por comissão 
legalmente constituída para este fim. 

 

1.4. Havendo necessidade de se reabrir o prazo de inscrição em decorrência das 

alterações acima relacionadas, o Cronograma de Execução, constante no item 2. 

Edital nº 001/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do edital de abertura e inscrições 17/05/2018 

Prazo para impugnar o edital de abertura e inscrições 17/05 a 02/07/2018 

Período de inscrições pela internet, através do site: 
www.legalleconcursos.com.br 

17/05 a 06/07/2018 

Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos 
inscritos para as cotas das pessoas com necessidades 
especiais e condições especiais para o dia de prova 

06/07/2018 
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PROCEDIMENTO DATA 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 09/07/2018 

Edital de publicação das inscrições homologadas – lista 
preliminar de inscritos e edital de deferimento de condições 
especiais para o dia da prova 

12/07/2018 

Período de recursos – homologação das inscrições 13 a 17/07/2018 

Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos 
inscritos 

18/07/2018 

Convocação e divulgação dos locais das provas teórico-
objetivas  

19/07/2018 

Aplicação da prova teórico-objetiva  22/07/2018 

Divulgação dos gabaritos preliminares  23/07/2018 

Prazo para recursos contra os gabaritos preliminares 24 a 26/07/2018 

Divulgação do gabarito oficial 30/07/2018 

Publicação das notas preliminares 31/07/2018 

Prazo para recurso das notas preliminares  1º a 03/08/2018 

Publicação das notas oficiais das provas teórico-objetiva 06/08/2018 

Convocação para as provas práticas 07/08/2018 

Aplicação da prova prática  12/08/2018 

Notas preliminares das provas práticas 13/08/2018 

Prazo para recurso contra as notas preliminares das provas 
práticas 

14 a 16/08/2018 

Notas oficiais das provas práticas 17/08/2018 

Homologação dos resultados finais 20/08/2018 

 

1.5. As demais disposições do Edital nº 001/2018 – Abertura e Inscrições do Concurso 

Público nº 001/2018 que não foram alteradas por este edital, permanecem inalteradas, 

sendo ratificadas neste ato. 

 

Toropi (RS), 15 de junho de 2018. 

 

 

LAURO SCHERER, 

Prefeito Municipal de Toropi/RS. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 


