
 

 

 
 

 
A Prefeitura de Lucélia - SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Brasil, 1101 - 

Centro, Lucélia - SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Ex
ma

 Sra TATIANA 

GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO COSTA, no uso de suas atribuições legais, no uso 

de suas atribuições legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital No. 002/2022, conforme a seguir: 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame; 

 
DECIDE: 

 
Art. 1º. – Fica retificado o CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

referente ao cronograma das atividades, ficam reabertas as inscrições, conforme segue: 

 
ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 
08 de abril a 01 de maio de 2022 

04 até 16 de maio de 2022 

Local de inscrição www.consulpam.com.br 

Solicitação de isenção 08 a 11 de abril de 2022 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

18 de abril de 2022 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 

19 e 20 de abril de 2022 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa 

de inscrição 

25 de abril de 2022 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de 

laudo médico para comprovação de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

31 de março a 16 de maio de 2022 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, 

da condição de candidato com deficiência e/ou do 

atendimento diferenciado 

19 de maio de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

inscrição regular, da condição de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

20 e 21 de maio de 2022 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência, 

correções de dados e informações do candidato 

 
26 de maio de 2022 
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Data da Prova Objetiva e 

Data da Prova de Títulos 

12 de junho de 2022 

Turno: MANHÃ 

Horário da prova e local A ser divulgado 

Gabarito preliminar da prova objetiva 13 de junho de 2022 

Recurso contra o gabarito preliminar 14 e 15 de junho de 2022 

Gabarito pós-recursos 30 de junho de 2022 

Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de 

Títulos 
04 de julho de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva e Prova de Títulos. 
05 e 06 de julho de 2022 

Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de 

Títulos e Resultado Final 
08 de julho de 2022 

Homologação 11 de julho de 2022 

 

Art. 2º. – Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital No. 

002/2022 e seus anexos. 

 

Lucélia/SP, 4 de maio de 2022. 

 

 

 

 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO COSTA 

PREFEITA MUNICIPAL 


