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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARMAZÉM 
PROCESSO SELETIVO 001/2022 

EDITAL Nº 004/2022 – RETIFICA EDITAL 01/2022 QUE ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 
001/2022 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA 
MODALIDADE: PROCESSO SELETIVO 
MUNICÍPIO: ARMAZÉM/SC 

 

 

GUILHERME JOSÉ HEERDT CORRÊA, Prefeito em exercício de Armazém/SC, n no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e 
Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que 
segue: 

 

 

1. RETIFICA-SE o Edital 001/2022 que abre inscrições para o Processo Seletivo 001/2022 do 
Município de Armazém/SC, alterando o Cronograma da Execução, consequentemente todos os itens do 
Edital relacionados ao cargo, passando a vigorar conforme segue:  

 
Onde se lê:   

O Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 
CRONOGRAMA 

09/11/2022 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições. 

10 e 11/11/2022 Prazo para impugnação do Edital de Abertura de Inscrições. 

14/11/2022 
Publicação das decisões acerca de impugnações ao Edital de Abertura de Inscrições (caso 
houver recursos). 

15/11/2022 a 
01/12/2022 

Período de inscrições, postagem de títulos, solicitação de atendimento especial e de 
vaga para pessoa com deficiência (via “área do candidato”). 

15/11/2022 a 
23/11/2022 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição e postagens de documentos 
relacionados ao pedido (via “área do candidato”). 

25/11/2022 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. 

28 e 29/11/2022 
Período para interposição de recursos referentes ao indeferimento do pedido de isenção 
da taxa de inscrição. 

30/11/2022 
Publicação do julgamento de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da 
taxa de inscrição (caso houver) e homologação das inscrições isentas. 

02/12/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

05/12/2022 
Publicação do rol de inscritos e divulgação dos pedidos de atendimento especial e de vaga 
para pessoa com deficiência. 

06 e 07/12/2022 
Prazo para recursos contra o indeferimento de inscrição, dos pedidos de atendimento 
especial e de vaga para pessoa com deficiência. 

08/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra o indeferimento de inscrição, dos pedidos 
de atendimento especial e de vaga para pessoa com deficiência (caso houver), 
homologação dos deferidos e convocação para a Prova Objetiva. 

11/12/2022 Realização da Prova Objetiva. 

11/12/2022 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (após as 18hs) no site 
portal.concursos.atenagestao.com 

12 e 13/12/2022 
Prazo para recursos referentes à formulação de questões e à discordância em relação ao 
gabarito da Prova Objetiva. 

19/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito Definitivo, 
Notas da Prova Objetiva, da Prova de Títulos e a respectiva classificação provisória. 

20 e 21/12/2022 Prazo para recursos da nota da prova objetiva, de títulos e classificação. 

23/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e de títulos (caso 
houver recursos) e Homologação do resultado final 

https://portal.concursos.atenagestao.com/
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Leia-se:  

O Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 

CRONOGRAMA 

09/11/2022 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições. 

10 e 11/11/2022 Prazo para impugnação do Edital de Abertura de Inscrições. 

14/11/2022 
Publicação das decisões acerca de impugnações ao Edital de Abertura de Inscrições (caso 
houver recursos). 

15/11/2022 a 
01/12/2022 

Período de inscrições, postagem de títulos, solicitação de atendimento especial e de 
vaga para pessoa com deficiência (via “área do candidato”). 

15/11/2022 a 
23/11/2022 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição e postagens de documentos 
relacionados ao pedido (via “área do candidato”). 

25/11/2022 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. 

28 e 29/11/2022 
Período para interposição de recursos referentes ao indeferimento do pedido de isenção 
da taxa de inscrição. 

30/11/2022 
Publicação do julgamento de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da 
taxa de inscrição (caso houver) e homologação das inscrições isentas. 

05/12/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

06/12/2022 
Publicação do rol de inscritos e divulgação dos pedidos de atendimento especial e de vaga 
para pessoa com deficiência. 

07 e 08/12/2022 
Prazo para recursos contra o indeferimento de inscrição, dos pedidos de atendimento 
especial e de vaga para pessoa com deficiência. 

09/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra o indeferimento de inscrição, dos pedidos 
de atendimento especial e de vaga para pessoa com deficiência (caso houver), 
homologação dos deferidos e convocação para a Prova Objetiva. 

11/12/2022 Realização da Prova Objetiva. 

11/12/2022 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (após as 18hs) no site 
portal.concursos.atenagestao.com 

12 e 13/12/2022 
Prazo para recursos referentes à formulação de questões e à discordância em relação ao 
gabarito da Prova Objetiva. 

19/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito Definitivo, 
Notas da Prova Objetiva, da Prova de Títulos e a respectiva classificação provisória. 

20 e 21/12/2022 Prazo para recursos da nota da prova objetiva, de títulos e classificação. 

23/12/2022 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e de títulos (caso 
houver recursos) e Homologação do resultado final 

 
 

Onde se lê:   
2.7.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
portal.concursos.atenagestao.com e deverá ser impresso para o pagamento obrigatório da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento do Formulário de inscrição online, pagável em toda a rede 
bancária, com vencimento em 02/12/2022. 
Leia-se:  
2.7.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
portal.concursos.atenagestao.com e deverá ser impresso para o pagamento obrigatório da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento do Formulário de inscrição online, pagável em toda a rede 
bancária, com vencimento em 05/12/2022. 
 
 

Onde se lê:   
2.19. No dia 05/12/2022 será publicado Edital com relação nominal dos candidatos inscritos, no Mural da 
Prefeitura Municipal de Armazém bem como, na internet, pelos sites www.armazem.sc.gov.br e 
portal.concursos.atenagestao.com 

https://portal.concursos.atenagestao.com/
https://portal.concursos.atenagestao.com/
https://portal.concursos.atenagestao.com/
http://www.armazem.sc.gov.br/
https://portal.concursos.atenagestao.com/
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Leia-se:  
2.19. No dia 06/12/2022 será publicado Edital com relação nominal dos candidatos inscritos, no Mural da 
Prefeitura Municipal de Armazém bem como, na internet, pelos sites www.armazem.sc.gov.br e 
portal.concursos.atenagestao.com 
 
 

Onde se lê:   
2.32. Depois de divulgada a relação definitiva dos pedidos de isenção decorrente da análise dos recursos 
eventualmente interpostos, aqueles que tiverem INDEFERIDA sua solicitação de inscrição com isenção de 
pagamento do valor da inscrição, para permanecerem participando do certame, deverão providenciar o 
pagamento do Boleto Bancário impresso no momento da inscrição, ou providenciar a impressão de 2ª via 
do Boleto Bancário de pagamento no site portal.concursos.atenagestao.com na página do candidato, e 
pagar nos termos estipulados no item 2.7.1. deste Edital, até o dia 02/12/2022. 
 
Leia-se:  
2.32. Depois de divulgada a relação definitiva dos pedidos de isenção decorrente da análise dos recursos 
eventualmente interpostos, aqueles que tiverem INDEFERIDA sua solicitação de inscrição com isenção de 
pagamento do valor da inscrição, para permanecerem participando do certame, deverão providenciar o 
pagamento do Boleto Bancário impresso no momento da inscrição, ou providenciar a impressão de 2ª via 
do Boleto Bancário de pagamento no site portal.concursos.atenagestao.com na página do candidato, e 
pagar nos termos estipulados no item 2.7.1. deste Edital, até o dia 05/12/2022. 
 
 

Onde se lê:   
2.23. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas às exigências no dia 08/12/2022, após julgados 
os recursos, a lista dos inscritos será homologada pelo Prefeito Municipal. Retificado pelo Edital 04/2022. 
 
Leia-se:  
2.23. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas às exigências no dia 09/12/2022, após julgados 
os recursos, a lista dos inscritos será homologada pelo Prefeito Municipal. Retificado pelo Edital 04/2022. 
 
 
2. As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas.  
 

 

3. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, nos 
sites   www.armazem.sc.gov.br e portal.concursos.atenagestao.com 

 

 

Armazém, 05 de dezembro de 2022 

 
 
 

GUILHERME JOSÉ HEERDT CORRÊA  
Prefeito em exercício de Armazém 
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