
ATO DE RETIFICAÇÃO N° 01 

DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2022 

  

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC, por meio do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Criciúma/SC - CRICIÚMAPREV e juntamente com a Comissão do 
Concurso Público, torna pública a primeira retificação do Edital nº 01/2022, conforme segue: 

 

 

1. Altera-se o item 3.2.17: 

 

Onde lê-se 

3.2.17. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a 
realização das provas deverá anexar solicitação, assinada, contendo todas as informações 
necessárias para o atendimento, bem como o atestado médico ou de especialista que comprove 
a necessidade do atendimento especial, no link https://unesc.selecao.net.br/ de 14/12/2022 a 
16/01/2023, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não observância do período 
para solicitação ensejará no indeferimento do pedido. 

 

Lê-se 

3.2.17. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a 
realização das provas deverá anexar solicitação, assinada, contendo todas as informações 
necessárias para o atendimento, bem como o atestado médico ou de especialista que comprove 
a necessidade do atendimento especial, no link https://unesc.selecao.net.br/ de 15/12/2022 a 
16/01/2023, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não observância do período 
para solicitação ensejará no indeferimento do pedido. 

 

2. Altera-se o item 5.4.1.4: 

 

Onde lê-se: 

5.4.1.3. A prova objetiva será composta de 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha, 
subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “A” a “D”, e dessas alternativas somente 
01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

 

Lê-se: 

5.4.1.3. A prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de “A” a “E”, e dessas alternativas somente 
01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

 

3. Altera-se o item 5.4.1.4: 



Onde lê-se 

5.4.1.4. A prova será composta de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões 
de Legislação, 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos para o cargo e abordará os 
conteúdos programáticos especificados e quantificados no Anexo I deste Edital.  

 

Lê-se: 

5.4.1.4. A prova será composta de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões 
de Legislação, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos para o cargo e abordará os 
conteúdos programáticos especificados e quantificados no Anexo I deste Edital.  

 

4. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/2022. 

 

Criciúma, 21 de dezembro de 2022. 

 

DARCI ANTÔNIO 

Diretor – Presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de 
Criciúma/SC - CRICIÚMAPREV 


