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EDITAL Nº 08/2020 – REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 

O MUNICÍPIO DE TOROPI, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 01/2020, de 05 
de agosto de 2020, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
1.1. Reabre-se o período de inscrições de acordo com o seguinte cronograma: 
 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

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

23/12/2020 a 
04/01/2021  

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 

04/01/2021 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (até as 18h) 05/01/2021 

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

11/01/2021 

Período de recursos - homologação das inscrições 12 a 14/01/2021 

Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos inscritos e 
Convocação para as provas 

15/01/2021 

Publicação dos locais, data e hora da Prova Teórico-Objetiva 15/01/2021 

Consulta das Salas de Prova no site da Legalle Concursos e Impressão do 
Cartão de Confirmação de Inscrição 

15/01 a 07/02/2021 

Data-base do sorteio público pela Loteria Federal 06/02/2021 

Aplicação da Prova Teórico-Objetiva 07/02/2021 
 

1.2. Os candidatos anteriormente inscritos que se encontram indeferidos devem anular sua inscrição e 
realizar uma nova caso queiram participar do certame, realizando o pagamento da taxa de inscrição. 
 

1.3. Os candidatos que já se encontram deferidos pelo Edital n° 04/2020, de 16 de setembro de 2020, 
possuem sua participação neste concurso assegurada. 
 

1.4. Todo o regramento presente no Edital n° 01/2020, de 05 de agosto de 2020, é válido para os candidatos 
inscritos no período aberto por este Edital. 
 

 
Toropi/RS, 22 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

Lauro Scherer, 
Prefeito Municipal de Toropi/RS. 

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


