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RETIFICAÇÃO Nº 02 

 
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

O Município de Irati, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal NEURI MEURER, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a retificação nº 02 ao Edital de Concurso Público nº 01/2022, nos seguintes 
termos: 

 

CONSIDERANDO, os Princípios da Autotutela, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade e da Publicidade inseridos no 
art. 37, I, da Constituição Federal e, 

 

CONSIDERANDO a possibilidade que Administração Pública possui de anular ou revogar seus próprios atos com fundamento 
nas Súmulas 346 e 473 do STF, in verbis “Súmula 346. A Administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”; e, 
“Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial”; 
 

CONSIDERANDO o estado de saúde do proprietário da empresa GS Assessoria e Consultoria Ltda,      o qual passa por tratamento 

médico especializado, impossibilitando de concluir a etapa técnica da 

empresa perante do Município de Irati/SC; 

 

1.  Item 13.0 do Edital: 
 

ONDE SE LÊ: 

 

13– CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

PERÍODO 
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1. Período de inscrição 11/04 a 

13/05/2022 

2. Período de inscrição para os doadores de sangue, medula

 e  hipossuficientes 

11/04 a 

02/05/2022 

3. Último dia de entrega da documentação da comprovação para 

candidatos doadores de sangue, medula e hipossuficientes. 

02/05/2022 

4. Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção 
de taxa de 
inscrição 

03/05/2022 

5. Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos 

pedidos de isenção de taxa de inscrição 

03/05/2022 a 

05/05/2022 

6. Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de 
isenção 

06/05/2022 

7. Último dia para a realização do pedido de condições 
especiais para a 

realização da prova objetiva 

06/05/2022 

8. Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 14/05/2022 

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos 
de condições especiais para realização da prova objetiva 

16/05/2022 

10. Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas 16/05/2022 a 

18/05/2022 

11. Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do 
ensalamento dos candidatos e do local da prova objetiva 

20/05/2022 

12. Aplicação da prova Objetiva 29/05/2022 

13. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, das notas 
preliminares da prova de títulos 

29/05/2022 

14. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar e 
questões das provas objetivas e das provas de títulos 

29/05/2022 A 

01/06/2022 
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15. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas 03/06/2022 

16. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 06/06/2022 

17. Prazo para inteprosição de recursos contra a Ata de Classificação 
Preliminar 

06/06/2022 A 

08/06/2022 

18. Divulgação da ata de Classificação Final 10/06/2022 

 

 
LEIA-SÊ: 

 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

PERÍODO 

1. Período de inscrição 11/04 a 

13/05/2022 

2. Período de inscrição para os doadores de sangue, medula

 e  hipossuficientes 

11/04 a 

02/05/2022 

3. Último dia de entrega da documentação da comprovação para 

candidatos doadores de sangue, medula e hipossuficientes. 

02/05/2022 

4. Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção 
de taxa de 
inscrição 

03/05/2022 

5. Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos 

pedidos de isenção de taxa de inscrição 

03/05/2022 a 

05/05/2022 

6. Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de 
isenção 

06/05/2022 

7. Último dia para a realização do pedido de condições 
especiais para a 

realização da prova objetiva 

06/05/2022 

8. Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 14/05/2022 
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9. Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos 
de condições especiais para realização da prova objetiva 

16/05/2022 

10. Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas 16/05/2022 a 

18/05/2022 

11. Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do 
ensalamento dos candidatos e do local da prova objetiva 

20/05/2022 

12. Aplicação da prova Objetiva 19/06/2022  

13. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, das notas 
preliminares da prova de títulos 

19/06/2022  

14. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar e 
questões das provas objetivas e das provas de títulos 

19/06/2022 a 

21/06/2022 

15. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas 22/06/2022 

16. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 24/06/2022 

17. Prazo para inteprosição de recursos contra a Ata de Classificação 
Preliminar 

24/06/2022 a 

27/06/2022 

18. Divulgação da ata de Classificação Final 29/06/2022 

 

2. Disposições Finais 

 

2.1 Todos os demais ítens do Edital não retificados nesta tratativa, 

permanecerão válidos. 

 

2.2. A empresa GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME, junto com a 

Comissão organizadora nomeada pelo Executivo Municipal, tomarão todas as 

providências para o fiel cumprimento do estabelecido nesta retificação ao 

Edital. 
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Irati – SC, 25 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

NEURI MEURER 

Prefeito 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
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