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4ª retificação do edital nº 001/2022 

 

 

O Diretor Presidente do CRICIUMAPREV, no uso de suas atribuições legais, 

resolve RETIFICAR o edital nº 001/2022, na forma que segue: 

 

 

Art. 1º - Altera a alínea “a” do item 7.2, onde se lê: 

 

a) aos indeferimentos dos requerimentos de condições especiais, da inscrição de candidato 

PCD e da inscrição de candidato negro será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do 

dia 01 de fevereiro de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 

59 (cinquenta e nove) segundos do mesmo dia;  

 

Leia-se: 

 

a) aos indeferimentos dos requerimentos de condições especiais, da inscrição de candidato 

PCD e da inscrição de candidato negro será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do 

dia 02 de fevereiro de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 

59 (cinquenta e nove) segundos do mesmo dia;  

 

Art. 2º - Altera o Cronograma constante no anexo IV, do referido edital, 

conforme apresentado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO IV – CRONOGRAMA 

 

Evento Datas 

Publicação do Edital 15/12/2022 

Período de inscrições  

Período de inscrições para candidatos negros e PCD 
15/12/2022 a 30/01/2023 

Requerimento de condições especiais 15/12/2022 a 30/01/2023 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição para pessoas desempregadas 

carentes 

15/12/2022 a 06/01/2023 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para 

pessoas desempregadas carentes 

09/01/2023 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

31/01/2023 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para pessoas 

desempregadas carentes 

10/01/2023 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para pessoas 

desempregadas carentes 

11/01/2023 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

01/02/2023 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

03/02/2023 

Homologação das inscrições 17/02/2023 

Publicação dos locais de prova 17/02/2023 

PROVA OBJETIVA 26/02/2023 

Publicação do gabarito preliminar 26/02/2023 

Prazo para recurso: Gabarito preliminar 27/02/2023 a 28/02/2023 

Resposta aos recursos: Gabarito preliminar 08/03/2023 

Publicação do gabarito oficial 08/03/2023 

Resultado preliminar do Concurso Público 08/03/2023 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar do Concurso Público 
09/03/2023 a 10/03/2023 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar do Concurso Público 
13/03/2023 

Resultado definitivo do Concurso Público / Homologação 15/03/2023 

 
 

 

 



ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 

Evento Datas 

Publicação do Edital 15/12/2022 

Período de inscrições  

Período de inscrições para candidatos negros e PCD 
15/12/2022 a 31/01/2023 

Requerimento de condições especiais 15/12/2022 a 31/01/2023 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição para pessoas desempregadas 

carentes 

15/12/2022 a 06/01/2023 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para 

pessoas desempregadas carentes 

09/01/2023 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

01/02/2023 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para pessoas 

desempregadas carentes 

10/01/2023 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição para pessoas 

desempregadas carentes 

11/01/2023 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

02/02/2023 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

03/02/2023 

Homologação das inscrições 17/02/2023 

Publicação dos locais de prova 17/02/2023 

PROVA OBJETIVA 26/02/2023 

Publicação do gabarito preliminar 26/02/2023 

Prazo para recurso: Gabarito preliminar 27/02/2023 a 28/02/2023 

Resposta aos recursos: Gabarito preliminar 08/03/2023 

Publicação do gabarito oficial 08/03/2023 

Resultado preliminar do Concurso Público 08/03/2023 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar do Concurso Público 
09/03/2023 a 10/03/2023 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar do Concurso Público 
13/03/2023 

Resultado definitivo do Concurso Público / Homologação 15/03/2023 

 
Criciúma, 27 de janeiro de 2023 

 

Darci Antônio Filho 

Diretor Presidente 

CRICIUMAPREV 


