
  

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS  
 
SERVIDORES PÚBLICOS DE CRICIÚMA - 
CRICIUMAPREV 
 

 
 
 

3ª 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 O Concurso Público do CRICIUMAPREV, DECIDE:  REABRIR por 

mais 15 (quinze) dias o prazo para inscrição no Concurso Público.  
 
Art. 2º - Altera o item 2.5.5.5, onde se lê: 
 

2.5.5.5. O candidato poderá verificar a partir de 17 de janeiro de 2023, por meio de link 
específico disponível na Área do Candidato do endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua 
solicitação para concorrer na condição de pessoa com deficiência. 

 

Leia-se: 
 
2.5.5.5. O candidato poderá verificar a partir de 01 de fevereiro de 2023, por meio de link 
específico disponível na Área do Candidato do endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua 
solicitação para concorrer na condição de pessoa com deficiência. 

 

Art. 3º - Altera o item 2.6.5, onde se lê: 
 

2.6.5. O candidato poderá verificar a partir de 17 de janeiro de 2023, por meio de link 
específico disponível na Área do Candidato do endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, o deferimento ou indeferimento de sua solicitação para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 

Leia-se: 
 

2.6.5. O candidato poderá verificar a partir de 01 de fevereiro de 2023, por meio de link 
específico disponível na Área do Candidato do endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, o deferimento ou indeferimento de sua solicitação para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 

Art. 4º - Altera o item 3.2.1, onde se lê: 

 



3.2.1. Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, solicitada no período entre 10 horas do dia 15 de dezembro de 
2022 e 16 horas do dia 16 de janeiro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF). 

 

Leia-se: 
 

3.2.1. Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/, solicitada no período entre 10 horas do dia 15 de dezembro de 
2022 e 16 horas do dia 31 de janeiro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF). 

 
Art. 5º - Altera o item 3.2.5, onde se lê: 

 
3.2.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado de 15 de dezembro de 2022 
até o dia 16 de janeiro de 2023, respeitado o horário bancário. 

Leia-se: 
 

3.2.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado de 15 de dezembro de 2022 
até o dia 31 de janeiro de 2023, respeitado o horário bancário. 

 

Art. 6º - Altera o item 3.2.17, onde se lê: 
 

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. 

 

Leia-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 31/01/2023, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não 
observância do período para solicitação ensejará no indeferimento do pedido. 

 

Art. 7º - Altera o item 4.1, onde se lê: 
 

4.1. As provas do concurso público, objeto deste Edital, serão realizadas em 05 de fevereiro 
de 2023 na cidade de Criciúma/SC. 

 



Leia-se: 
 

4.1. As provas do concurso público, objeto deste Edital, serão realizadas em 26 de fevereiro 
de 2023 na cidade de Criciúma/SC. 

 

Art. 8º - Altera o item 4.4, onde se lê: 
 

4.4. É responsabilidade do candidato confirmar a homologação da sua inscrição e o local de 
realização da prova a partir do dia 27 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/. 

 

Leia-se: 
 

4.4. É responsabilidade do candidato confirmar a homologação da sua inscrição e o local de 
realização da prova a partir do dia 17 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico 
https://unesc.selecao.net.br/. 

Art. 9º - Altera o item 5.4.1.1, onde se lê: 
 

5.4.1.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 05 de fevereiro de 2023 e terão duração 
de 03 (três) horas; tendo seu início às 09h10 (nove horas e dez minutos) e término às 12h10 
(doze horas e 10 minutos), horário de Brasília/DF. 

 

Leia-se: 
 

5.4.1.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 26 de fevereiro de 2023 e terão duração 
de 03 (três) horas; tendo seu início às 09h10 (nove horas e dez minutos) e término às 12h10 
(doze horas e 10 minutos), horário de Brasília/DF.  

 

Art. 10º - 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 18 de janeiro 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 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;  

 

Art. 11º - Altera a alínea “c” do item 7.2, onde se lê: 
 

c) ao gabarito preliminar será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do dia 06 de 
fevereiro de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 
(cinquenta e nove) segundos do dia 07 de fevereiro de 2023; 

 

Leia-se: 
 

c) ao gabarito preliminar será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do dia 27 de 
fevereiro de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 
(cinquenta e nove) segundos do dia 28 de fevereiro de 2023; 

 

Art. 12º - Altera a alínea “d” do item 7.2, onde se lê: 
 

d) ao resultado preliminar será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do dia 15 de 
fevereiro de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 
(cinquenta e nove) segundos do dia 16 de fevereiro de 2023. 

 

Leia-se: 
 

d) ao resultado preliminar será possível interpor recurso das 08 (oito) horas do dia 09 de 
março de 2023 até às 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 (cinquenta 
e nove) segundos do dia 10 de março de 2023. 

 

Art. 13º - Altera o item 10.8, onde se lê: 
 
10.8. A publicação do resultado final preliminar do Concurso Público será feita, no dia 14 
de fevereiro de 2023, a partir das 18h (dezoito horas), contendo a pontuação de todos os 
candidatos aprovados, de acordo com a ordem classificatória. 
 
Leia-se: 
 
 
10.8. A publicação do resultado final preliminar do Concurso Público será feita, no dia 08 
de março de 2023, a partir das 18h (dezoito horas), contendo a pontuação de todos os 
candidatos aprovados, de acordo com a ordem classificatória. 
 

Art. 14º - Altera o item 10.9, onde se lê: 
 
 



10.9. A homologação do resultado final do Concurso Público, pelo Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de Criciúma/SC - CRICIÚMAPREV, ocorrerá 
na data prevista de 27 de fevereiro de 2023. 
 
Leia-se: 
 
10.9. A homologação do resultado final do Concurso Público, pelo Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de Criciúma/SC - CRICIÚMAPREV, ocorrerá 
na data prevista de 15 de março de 2023. 
 
 

Art. 15º - 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 
16/01/2023 

Requerimento de condições especiais 
15/12/2022 a 
16/01/2023 

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 

17/01/2023 

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 

18/01/2023 

Respostas aos recursos: 
Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 
Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 
Indeferimento das inscrições de candidatos negros 

20/01/2023 

Homologação das inscrições 27/01/2023 

Publicação dos locais de prova 27/01/2023 

PROVA OBJETIVA 05/02/2023 

Publicação do gabarito preliminar 05/02/2023 

Prazo para recurso: Gabarito preliminar 
06/02/2023 a 
07/02/2023 

Resposta aos recursos: Gabarito preliminar 14/02/2023 

Publicação do gabarito oficial 14/02/2023 

Resultado preliminar do Concurso Público 14/02/2023 

Prazo para recurso: 
Resultado final preliminar do Concurso Público 

15/02/2023 a 
16/02/2023 

Resposta aos recursos: 
Resultado final preliminar do Concurso Público 

22/02/2023 

Resultado definitivo do Concurso Público / Homologação 27/02/2023 

 
 
 
 



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 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 

 
Criciúma, 17 de janeiro de 2023 
 

Darci Antônio Filho 
Diretor Presidente 
CRICIUMAPREV 


