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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2022 

O Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, junto a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, através da Presidente da Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Processo Seletivo n.º 01/2022, 
publicado em dia 18 de maio de 2022, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do 
referido edital: 

1.1 Amplia o prazo de inscrições, com o intuito de promover a ampla participação de 
candidatos no evento, com alterações de cronograma. A realização do certame seguirá 
as novas datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

18/05/2022 - 08h00min  
à 

24/06/2022 - 17h00min 

PRAZO ESTABELECIDO PARA: 

• Realizar as Inscrições. 

• Protocolar os Requerimentos de: Vaga Especial, Condição Especial de Prova e/ou 
Condição de Jurado. 

24/06/2022 Prazo final para o pagamento da Taxa de Inscrição. 

(...) 

27/06/2022 até as 23h59min 
Publicação dos seguintes atos: 

• Relação Provisória de Candidatos Inscritos por Cargo (Ampla Concorrência, Vagas PcD, 
Condições Especiais de Prova e Condição de Jurado). 

28/06/2022 - 08h00min  
à 

29/06/2022 – 17h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o indeferimento de condição 
especial de prova, contra o indeferimento de inscrição para vaga especial e contra o 
indeferimento da condição de jurado. 

30/06/2022 até as 23h59min 

Publicação dos seguintes atos: 

• Relação Final de Candidatos Inscritos por Cargo (Ampla Concorrência, Vagas PcD e 
Condições Especiais de Prova).  

• Convocação da Prova Objetiva. 

• Divulgação dos Locais e Horários de Prova com a listagem de Candidatos/Sala. 

03/07/2022 Data Provável da Prova Escrita 

04/07/2022 até as 07h30min Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

04/07/2022 - 08h00min  
à 

05/07/2022 - 17h00min 
Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

Até 14/07/2022 as 23h59min 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação 
provisória. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h do primeiro dia 
com término as 17h do 

segundo dia. 

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da: 

• Classificação Provisória. 

Até dois dias úteis após o 
encerramento dos recursos. 

Resultado final do Processo Seletivo n.º 01/2022. 

 

1.2 Os demais itens do Edital seguem inalterados. 

Lauro Müller/SC, 18 de maio de 2022.  

 

MARIEL ELIAS LEOPOLDINO 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 


