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EDITAL Nº 182/2017 - RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA N° 173/2017 

 

PAULA SCHILD MASCARENHAS, Prefeita Municipal de Pelotas, por meio da Secretaria de 
Gestão Administrativa e Financeira, RETIFICA o Edital de Abertura nº 173/2017 conforme segue: 
 
1. RETIFICA-SE o cronograma de execução do concurso público a fim de alterar a data de 

aplicação da prova teórico objetiva para o dia 07/01/2018. 
 
2. Em consequência da alteração acima, o cronograma de execução passa a ter a seguinte 

redação consolidada: 
PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do edital de abertura e inscrições 27/10/2017 

Prazo para impugnar o edital de abertura e inscrições 27/10 a 31/10/2017 

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

27/10 a 20/11/2017 

Período para enviar/solicitar isenção ou desconto da taxa de inscrição 27/10 a 01/11/2017 

Resultado dos pedidos de isenção ou desconto da taxa de inscrição 10/11/2017 

Último dia para envio do laudo médico dos candidatos inscritos para as 
cotas das pessoas com deficiência, condições especiais e 
afrodescendentes para o dia de prova 

21/11/2017 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 21/11/2017 

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

27/11/2017 

Período de recursos – homologação das inscrições 28/11 a 30/11/2017 

Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos inscritos 05/12/2017 

Divulgação dos locais da prova teórico objetiva 20/12/2017 

Convocação para a prova teórico objetiva 20/12/2017 

Aplicação da prova teórico objetiva  07/01/2018 

Divulgação do gabarito preliminar da prova teórico objetiva  08/01/2018 

Prazo para recursos do gabarito preliminar da prova teórico objetiva  09/01 a 11/01/2018 

Divulgação do gabarito oficial 18/01/2018 

Publicação das notas preliminares da prova teórico objetiva 19/01/2018 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova teórico objetiva 22/01 a 24/01/2018 

Convocação para o teste de aptidão física 31/01/2018 

Aplicação do teste de aptidão física 04/02/2018 

Publicação das notas preliminares do teste de aptidão física 06/02/2018 

Prazo para recurso das notas preliminares do teste de aptidão física 07/02 a 09/02/2018 

Resultado do teste de aptidão física 
A ser divulgado através de 

edital 

Convocação para entrega dos exames de saúde 
A ser divulgado através de 

edital 

Divulgação do resultado preliminar dos exames de saúde 
A ser divulgado através de 

edital 

Prazo para recurso do resultado preliminar dos exames de saúde 
A ser divulgado através de 

edital 

Convocação para avaliação psicológica 
A ser divulgado através de 

edital 

Aplicação da avaliação psicológica 
A ser divulgado através de 

edital 

Publicação das notas preliminares da avaliação psicológica 
A ser divulgado através de 

edital 

Prazo para recurso das notas preliminares da avaliação psicológica 
A ser divulgado através de 

edital 
Publicação das notas oficiais do teste de aptidão física, exames de saúde e 
avaliação psicológica 

A ser divulgado através de 
edital 
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PROCEDIMENTO DATA 
Convocação para entrega dos documentos da investigação da vida 
pregressa e histórico social 

A ser divulgado através de 
edital 

Publicação dos resultados da investigação da vida pregressa e histórico 
social 

A ser divulgado através de 
edital 

Prazo para recurso dos resultados da investigação da vida pregressa e 
histórico social 

A ser divulgado através de 
edital 

Resultado dos recursos da investigação da vida pregressa e histórico social 
A ser divulgado através de 

edital 

Convocação para o Curso de Formação 
A ser divulgado através de 

edital 

Resultado final Curso de Formação 
A ser divulgado através de 

edital 

Homologação do concurso 
A ser divulgado através de 

edital 

 
Pelotas-RS, 08 de novembro de 2017. 

 
 
 

PAULA SCHILD MASCARENHAS 
Prefeita Municipal de Pelotas 

 
 
 

JAIRO DA SILVA DUTRA 


