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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 

6ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 
 

A Prefeitura Municipal de Tubarão, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE RETIFICAR os itens abaixo e RATIFICAR os demais itens do 
edital: 
 
01 – Os itens abaixo do Anexo IV, do Edital de Abertura de Inscrições, passam a constar da seguinte forma: 
 

ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTO DATAS 
Divulgação da retificação da relação dos candidatos 
inscritos (se houver) e convocação com indicação do 
local e horário da realização da prova objetiva  

02/06/2022 

Realização das provas objetivas e entrega de títulos 12/06/2022 
Divulgação de gabarito das provas A partir das 22h00min do dia 12/06/2022 
Prazo de recursos em relação ao gabarito das provas 
objetivas 

13, 14 e 15/06/2022 

Divulgação do julgamento dos recursos do gabarito 
das provas objetivas 

05/07/2022 

Divulgação da retificação e homologação do gabarito 
(se houver) e divulgação da nota da prova objetiva e 
de títulos  

12/07/2022 

Prazo de recurso em relação a nota da prova objetiva 
e de títulos  

13, 14 e 15/07/2022 

Homologação da nota da prova objetiva e de títulos 
e convocação para realização da prova prática 

22/07/2022 

Realização da prova prática 31/07/2022 
Divulgação da nota da prova prática 04/08/2022 
Prazo de recurso da nota da prova prática 05, 08 e 09/08/2022 
Publicação da retificação e/ou homologação do 
resultado final e publicação da homologação do 
concurso público 

18/08/2022 

 
 

             02 – Os demais itens do edital de abertura das inscrições ficam ratificados. 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Tubarão, 31 de maio de 2022. 

 

 
 

Joares Carlos Ponticelli 
Prefeito Municipal  

 
 
 


		2022-05-31T16:24:43-0300




