
 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº 001/2022 - 2º Aditivo 

 
A Prefeitura de João Pinheiro - MG, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Pça. Coronel Hermógenes, 60 – Centro João Pinheiro – MG CEP 38770-000, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor EDMAR XAVIER MACIEL, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital 001/2022, 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; 

 

 

 

Art. 1º - Fica remarcada a data da prova para o dia 21 de agosto de 2022, e o cronograma 

retificado conforme a seguir: 

 

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  
 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

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

20 de maio a 24 de julho de 2022 

Local de inscrição 

www.consulpam.com.br ou de forma 

presencial na Secretaria Municipal de Cultura 

situado a Rua Juca Niquinho, 220, centro, 

João Pinheiro, MG 

Solicitação de isenção 06 e 07 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 

06 de abril a 08 de maio de 2022 

20 de maio a 24 de julho de 2022  

Resultado preliminar da solicitação de inscrição 

regular, da condição de candidato com deficiência 

e/ou do atendimento diferenciado 

29 de julho de 2022 

 

Recurso contra o resultado preliminar da 01 e 02 de agosto de 2022  

http://www.consulpam.com.br/


 
 

solicitação de inscrição regular, da condição de 

candidato com deficiência e/ou do atendimento 

diferenciado 

Homologação dos candidatos pagos e relação 

dos candidatos inscritos como pessoa com 

deficiência, correções de dados e informações do 

candidato 

05 de agosto de 2022  

Data da Prova Objetiva e 

Data da Prova de Títulos  

 21 de agosto de 2022 

 

  

Horário da prova e local A ser divulgado  

Gabarito preliminar da prova objetiva 22 de agosto de 2022 

Recurso contra o gabarito preliminar 23 e 24 de agosto de 2022 

Gabarito pós-recursos 13 de setembro de 2022 

Resultado preliminar da prova objetiva e Prova 

de Títulos 
20 de setembro de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva e Prova de Títulos. 
21 e 22 de setembro de 2022 

Resultado pós-recursos da prova objetiva e 

Prova de Títulos e Resultado Final 
26 de setembro de 2022 

Homologação 28 de setembro de 2022 

 
Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital 001/2022. 
 
 
 
João Pinheiro - MG, 20 de maio de 2022. 
 
 

EDMAR XAVIER MACIEL 
Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG 

 
 
 

 

 

 


