
 
 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022 – 2º ADITIVO 

 
 
A Administração Municipal de Agrolândia, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia - SC - CEP: 88420-000, neste ato 
representada pelo Exmo. Sr. Prefeito, JOSÉ CONSTANTE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital no. 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; 
 
DECIDE: 
 
Art. 1º. – Fica retificado o CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
referente ao cronograma das atividades, ficam prorrogadas as inscrições, conforme 
segue:  
 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 
Período de inscrição 8 de agosto até 23 de setembro de 2022 
Local de inscrição www.consulpam.com.br  
Solicitação de isenção 8 e 9 de agosto de 2022 (on-line) 
Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

29 de agosto de 2022 
 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

Dois dias úteis após a divulgação 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa 
de inscrição 

6 de setembro de 2022 
 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de 
laudo médico para comprovação de candidato com 
deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

8 de agosto até 23 de setembro de 2022 
 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, 
da condição de candidato com deficiência e/ou do 
atendimento diferenciado 

29 de setembro de 2022 
 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 
inscrição regular, da condição de candidato com 
deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

Dois dias úteis após a divulgação 
 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 
candidatos inscritos como pessoa com deficiência, 
correções de dados e informações do candidato 

5 de outubro de 2022  



 
 

Data da Prova Objetiva e  
Data da entrega da Prova de Títulos  16 de outubro de 2022 

Horário da prova e local Até 10 de outubro de 2022 
Gabarito preliminar da prova objetiva 17 de outubro de 2022 
Recurso contra o gabarito preliminar Dois dias úteis após a divulgação 
Gabarito pós-recursos Até 7 de novembro de 2022 
Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de 
Títulos 

Até 9 de novembro de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 
objetiva e Prova de Títulos. Dois dias úteis após a divulgação 

Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de 
Títulos – (Resultado Final) Até 16 de novembro de 2022 

Homologação parcial do Concurso Público para 
cargos sem prova prática 

Até 18 de novembro de 2022 

Data das Provas Práticas 26 e 27 de novembro de 2022 
Horário da prova e local da prova prática  Até dia 21 de novembro de 2022 
Resultado da prova prática Até 31 de novembro de 2022 
Recurso contra o resultado da prova prática Dois dias úteis após a divulgação 
Resultado do recurso contra o resultado da prova 
prática 6 de dezembro de 2022 

Homologação do Concurso Público Até 9 de dezembro de 2022 
 
Art. 2º. – Fica incluído no Anexo III - Programa das Provas do Concurso Público 
001/2022, item 2. Prova de Conhecimentos Gerais para Todos os Cargos de Nível Médio, 
o conteúdo de Conhecimentos Matemáticos, conforme segue:  
 
2.3. CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS  
Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações 
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Regra de três 
simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema monetário brasileiro. Noções de lógica. 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Fundamentos 
de Estatística 
 
Art. 3º. – Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital no. 
001/2022 e seus anexos. 

 
 

Agrolândia/SC, 9 de setembro de 2022. 
 

 
 
 
 

JOSÉ CONSTANTE  
PREFEITO MUNICIPAL  


