
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 
A Prefeitura Municipal de Adamantina, 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 – No quadro do item 1.2, as taxas de inscrições passarão a ter os seguintes valores: 
 

 
02 - O item 2.2.2.1 do edital de abertura das inscrições passará a constar da seguinte forma:  
2.2.2.1- Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para os cargos conforme 
períodos determinados no quadro abaixo: 
 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Ajudante Geral - Feminino 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - 
Feminino 

Ajudante Geral - Masculino Auxiliar de Atendimento Especializado 
Auxiliar Administrativo Auxiliar de Desenvolvimento Escolar  
Educador de EMEI Ciclo I  Inspetor de Alunos de Escola Pública 
Professor de Educação Fundamental – 
PEB II – Educação Artística 

Motorista 

Orientador Social 
Professor de Educação Infantil EMEI Ciclo 
II 

Dentista  
 
03 – O item 4.56 “b” do edital de abertura das inscrições passa a constar da seguinte forma: 
4.56:  
“b) não apresentar um dos documentos previsto no item 4.13, exceto para o cargo de 
MOTORISTA que deverá possuir a CNH na categoria exigida para operar o veículo utilizado;” 
 
04 - O item 4.62 do edital de abertura das inscrições passa a constar da seguinte forma: 
“4.62 O candidato deverá apresentar atestado médico original que comprove sua saúde para a 
realização de exercícios físicos para a data da Prova Prática. O documento deverá estar 
carimbado, constar o nome do Médico (por extenso), a sua assinatura e o número do seu registro 
no Conselho Regional de Medicina e descrever que o candidato está apto para executar as 
tarefas descritas no item 4.58 do Edital de Concurso Público nº 001/2022 da Prefeitura Municipal 
de Adamantina.” 
 
05 – Os itens 5.1.3, 5.1.4, 5.2 e 5.3 do edital de abertura das inscrições passa a constar da 
seguinte forma: 
“5.1.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos na prova objetiva, exceto para os cargos de Ajudante Geral – Feminino, Ajudante Geral 
– Masculino e Motorista que serão convocados os 30 (trinta) primeiros colocados na prova 
objetiva para realização da prova prática. 
 
5.1.4 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova 
objetiva será eliminado do Concurso Público, exceto para os cargos de Ajudante Geral – 
Feminino, Ajudante Geral – Masculino e Motorista, que serão eliminados os candidatos não 
convocados para a prova prática. 

Ensino Fundamental  R$ 14,01 

Ensino Médio  R$ 14,23 

Ensino Superior R$ 14,31 



 
5.2 Serão aprovados na prova prática, para os cargos de Ajudante Geral – Feminino, Ajudante 
Geral – Masculino e motorista, os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
5.3 Os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova prática para os 
cargos de Ajudante Geral – Feminino, Ajudante Geral – Masculino e Motorista serão 
eliminados do concurso público.” 
 
06 – O edital de abertura das inscrições passa a ser acrescido do item 5.4: 
“5.4 A prova de título será considerada somente dos candidatos aprovados na prova 
objetiva. ” 
 
07 – O quadro do Cronograma do Anexo V, passará a constar da seguinte forma: 
 

PROCEDIMENTO DATAS 
Período de inscrições e disponibilização do boleto 
bancário, inclusive 2ª via 

Das 10h00min do dia 08/08/2022 às 
16h00min do dia 23/08/2022 

Data limite para pagamento das inscrições 24/08/2022 
Divulgação da relação de candidatos inscritos, 
deficientes e condição de prova especial 

31/08/2022 

Prazo de recursos com relação aos candidatos 
inscritos 

01, 02 e 05/09/2022 

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

03/10/2022 

Realização das provas objetivas e entrega de títulos 23/10/2022 
Divulgação de gabarito da prova objetiva 24/10/2022 
Prazos de recursos em relação ao gabarito das 
provas objetivas e de títulos  

25, 26 e 27/10/2022 

Divulgação dos julgamentos dos recursos. 03/11/2022 
Divulgação da retificação e homologação do gabarito 
(se houver) e divulgação da nota da prova objetiva e 
de títulos 

11/11/2022 

Prazo de recurso em relação a prova objetiva e de 
títulos  

14, 16 e 17/11/2022 

Homologação da nota da prova objetiva, 
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PARA OS 
CARGOS QUE NÃO TEM PROVA PRÁTICA e 
convocação para realização da prova prática 

21/11/2022 

Realização da prova prática 27/11/2022 
Divulgação da nota da prova prática 02/12/2022 
Prazo de recurso da nota da prova prática 05, 06 e 07/12/2022 
Publicação da retificação e/ou homologação do 
resultado final e publicação da homologação do 
concurso público 

14/12/2022 

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

 
Adamantina, 29 de julho de 2022. 

 
 

MARCIO CARDIM 
Prefeito 

 


