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SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – SUSEPE/RS 
EDITAL DE ABERTURA 01/2012 

RETIFICAÇÃO Nº 004 
 

A Fundação La Salle e o Superintendente dos Serviços Penitenciários, no uso de suas atribuições legais, 
tornam público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO nº 004 do Edital de Abertura 01/2012 
– SUSEPE, estando sublinhado e em vermelho as datas dos procedimentos alterados no cronograma de 
execução a seguir: 

 
3.        DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
3.1   Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados durante o 

processo, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos,  e sem prejuízo das 
regras, orientações e ditames deste Edital. 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Extrato de Edital de Abertura no D.O.E 09/03/12 

Publicação do Edital no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos  09/03/12 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 13/03/12 a 03/04/12 

Publicação de nota informativa sobre procedimentos da prova dissertativa no site  19/03/12 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 13/03/12 a 20/03/12 

Publicação da lista de candidatos inscritos com isenção do pagamento da taxa de inscrição 27/03/12 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 04/04/12 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota PCD 04/04/12 

Divulgação da homologação preliminar das inscrições 09/04/12 

Recebimento de recursos administrativos de inscrições  10 a 12/04/12 

Divulgação da homologação final das inscrições 16/04/12 

Consulta individual sobre o local e sala de realização das provas objetivas no site 20/04/12 

Aplicação de provas objetivas e dissertativas das 9 h às 13h 29/04/2012 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 30/04 a 11/05/12 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas no site 30/04/12 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas objetivas 02 a 04/05/12 

Divulgação dos gabaritos definitivos das provas objetivas no site 15/05/12 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva no site 16/05/12 

Recebimento de recursos das notas preliminares das provas objetivas 17, 18 e 21/05/12 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva no site 23/05/12 

Divulgação preliminar da nota da prova dissertativa 28/05/12 

Recebimento de recursos das notas preliminares das provas dissertativas 29 a 31/05/12 

Divulgação das notas definitivas das provas dissertativas no site e listagem de candidatos 
aptos a entrega de títulos  01/06/12 

Divulgação de Nota Informativa sobre as avaliações psicológicas 01/06/12 

Recebimento de títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva por cargo  11 a 15/06/12 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos no site 26/06/12 

Recebimento de recursos das provas de títulos 27 a 29/06/12 
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Divulgação das notas definitivas das provas de títulos no site 03/07/12 

Aplicação das Avaliações Psicológicas  11 a 29/06/12 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica individual no site  03/07/2012 

Recebimento de recursos da Avaliação Psicológica, com horário agendado 04 a 06/07/12 

Divulgação do resultado final da avaliação psicológica e listagem de candidatos aptos à 
entrega de documentação para investigação da vida pregressa 10/07/12 

Entrega da documentação exigida para a Investigação da Vida Pregressa  19 a 25/07/12 

Divulgação do resultado preliminar da prova de Investigação da Vida Pregressa 17/08/12 

Recebimento de recursos administrativos da prova de Investigação da Vida Pregressa 20 a 22/08/12 

Divulgação do resultado homologado da prova de Investigação da Vida Pregressa 25/08/12 

Divulgação de nota informativa sobre o sorteio público a ser realizado para candidatos 
empatados 27/08/12 

Data prevista para realização do sorteio público para ordenamento classificatório de 
candidatos empatados 

29/08/12 

Divulgação das listas de classificação final dos candidatos aprovados  31/08/12 

Publicação do Edital de Encerramento com a homologação  da classificação final dos  
candidatos aprovados em todos os cargos/especialida des e Delegacias Penitenciárias  
Regionais 

31/08/12 

 
 

Porto Alegre, 02 de agosto de 2012. 
 
 

GELSON DOS SANTOS TREIESLEBEN 
Superintendente dos Serviços Penitenciários 


