PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022
RETIFICAÇÃO Nº 01
A Presidente da Comissão de Concurso Público do Município de Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade
e mediante as demais condições estipuladas no Edital de Abertura do Concurso para Emprego Público nº 00 4/2022
promovido pelo Município de Pinhais, TORNA PÚBLICO a presente Retificação, para divulgar o que segue:
Art. 1º Fica prorrogada a data de encerramento das inscrições até as 14h00min do dia 24/08/2022, observado o horário
oficial de Brasília/DF.
I – O boleto referente a inscrição, deverá ser pago até o seu vencimento, na data de 24 de agosto de 2022 às 23h00min.
Art. 2º Ficam RETIFICADAS as seguintes datas previstas no Edital de Abertura nº 004/2022:
4.9.2

Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, até às 14h00min do dia
24/08/2022, observando o horário oficial de Brasília/DF, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e
efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.

5.3

O período para a realização das inscrições será a partir das 18h00min do dia 12/07/2022 às 14h00min do dia
24/08/2022, observado horário oficial de Brasília/DF, por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

5.10

Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário
próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do dia 29/08/2022 às
23h59min do dia 30/08/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

6.7

O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir da data provável de 26/08/2022.

6.7.1

O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período da 0h00min do dia 29/08/2022 às 23h59min
do dia 30/08/2022, observado horário oficial de Brasília/DF.

7.3

Os documentos referentes às disposições dos subitens, 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3.1.1, 7.1.3.2, 7.1.4 e 7.2.1.2 deste Edital
deverão ser enviados, no período das 17h00min do dia 12/07/2022 às 23h59min do dia 24/08/2022, observado o
horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio de Laudo Médico e Documentos (candidato PcD e/ou condição
especial para prova), disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos
PNG, JPG, JPEG ou PDF.

7.7

O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br a partir da data provável de 26/08/2022. O candidato que tiver a sua solicitação de
condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do dia 29/08/2022 às 23h59min do dia 30/08/2022, observado
horário oficial de Brasília/DF.

8.1

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br na data
provável de 26/08/2022.

8.3

Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio,
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período da 0h00min do dia 29/08/2022 às 23h59min
do dia 30/08/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 3º Fica RETIFICADO o Anexo III do Edital de Abertura nº 004/2022, dos Cronogramas de Execução do Certame,
conforme segue:
ONDE SE LÊ
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SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO
Período para solicitação de inscrição
Período para pagamento da taxa de inscrição
Período para envio do laudo médico – por link
Divulgação do deferimento da inscrição
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição
Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso
PROVA OBJETIVA
Divulgação do horário e local da prova

12/07 a 09/08
12/07 a 10/08
12/07 a 10/08
16/08
17 e 18/08
23/08
23/08

LEIA-SE
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO
Período para solicitação de inscrição
Período para pagamento da taxa de inscrição
Período para envio do laudo médico – por link
Divulgação do deferimento da inscrição
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição
Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso
PROVA OBJETIVA
Divulgação do horário e local da prova

12/07 a 24/08 (14h00min)
12/07 a 24/08 (23h00min)
12/07 a 24/08
26/08
29 e 30/08
02/09
05/09

Art. 4º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Pinhais/PR, 10 de agosto de 2022.

CLARICE APARECIDA MOURA DE LIMA
Presidente da Comissão de Concurso Público
Prefeitura Municipal de Pinhais
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