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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 824, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2022 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, RETIFICA o Edital de Abertura do Processo Seletivo 

Simplificado nº 7824, de 04 de novembro de 2022, conforme segue: 

 

1. RETIFICAÇÕES 

 

1.1. Onde se lê "coordenado pela comissão especial designada pela Portaria nº. 

2.038, de 29 de junho de 2022", leia-se "coordenado pela comissão especial 

designada pela Portaria nº 3.374, de 08 de novembro de 2022"; 

1.2. No item 4.4 onde se lê "será aceito apenas uma inscrição por candidato 

para o cargo do presente Edital, sendo que, caso ocorra pluralidade todas 

serão NULAS", leia-se "será aceito apenas uma inscrição por candidato 

para os cargos do presente Edital, sendo que, caso ocorra pluralidade de 

inscrição será considerada a mais recente"; 

1.3. No item 5.4 onde se lê "CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 

para área privada com carga horária anotada ou quando não anotada 

apresentar juntamente declaração do empregador comprovando a mesma" 

leia-se "CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) para área privada 

com informação da data de contratação e data de saída, quando já 

tiver ocorrido a rescisão contratual"; 

1.4. No item 9.1 onde se lê "encerrado o prazo de inscrição a Comissão 

designada, no dia 00/00/0000 publicará a lista nominal dos candidatos 

inscritos, através do Edital de Homologação" leia-se "encerrado o prazo de 

inscrição a Comissão designada, no dia 10/11/2022 publicará a lista nominal 

dos candidatos inscritos, através do Edital de Homologação"; 

1.5. No Anexo III - Cronograma onde se lê "14/11/2022 - Publicação dos 

resultados dos recursos" leia-se "16/11/2022 - Publicação dos resultados 

dos recursos". 

 

2. A administração pode rever seus atos sempre que verificar alguma irregularidade. 

 
LUCIANA BARBOSA GOLDANI 
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