
 

 

 

 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO nº 002/2022 – 1ºADITIVO  

 
A Prefeitura de Cascavel - CE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Chanceler Edson Queiroz, Nº 2050 Rio Novo, CEP: 62850-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital 001/2022, conforme a segui:  

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame; 
 
 
DECIDE:  
 
 
Art. 1º - Fica retificado o CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA 
OBJETIVA o Item “39” em conformidade com o Anexo II do Edital: 
 
 
39. Na prova objetiva, considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver, no mínimo, 
a pontuação mínima de 20 pontos na Prova de Conhecimentos Gerais e 30 pontos na 
Prova de Conhecimentos Específicos. 
 

39.1. A classificação será feita em ordem decrescente do número de pontos obtidos 
pelos candidatos, conforme as notas calculadas mediante as fórmulas previstas no 
Anexo V. 
 
39.2. A classificação dos aprovados será divulgada em ordem decrescente nas 
médias 
aritméticas obtidas no conjunto das provas, publicada no site 
www.consulpam.com.br. 
 
39.3. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente: 

 
a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de 
inscrição nesta Seleção Pública, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 
b) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) O candidato de mais idade. 
 

 
Art. 1º - Fica retificado o cronograma MANTENDO-SE a data da prova no dia 20 de 
março de 2022:  

 
 

http://www.consulpam.com.br/


 

 

 

 
5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 19 de janeiro a 02 de março de 2022 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 19 e 20 de janeiro de 2022 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 

01 de fevereiro de 2022 

Recursos contra o resultado da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 

02 e 03 de fevereiro de 2022 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 

07 de fevereiro de 2022 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega 

de laudo médico para comprovação de candidato 

com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

19 de janeiro a 02 de março de 2022 

 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição 

regular, da condição de candidato com deficiência 

e/ou do atendimento diferenciado 

09 de março de 2022 

 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação 

de inscrição regular, da condição de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

 10 e 11 de março de 2022 

 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência, 

correções de dados e informações do candidato 

14 de março de 2022  

Data da Prova Objetiva  20 de março de 2022 

Horário da prova e local A ser divulgado  

Gabarito preliminar da prova objetiva 21 de março de 2022 

Recurso contra o gabarito preliminar 22 e 23 de março de 2022 

Gabarito pós-recursos 01 de abril de 2022 

Resultado preliminar da prova objetiva  04 de abril de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva. 
05 e 06 de abril de 2022 

Resultado pós-recursos da prova objetiva 

(RESULTADO FINAL) 
11 de abril de 2022 

HOMOLOGAÇÃO FINAL 14 de abril de 2022 

 
 
Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2022. 
 

 

 

Cascavel - CE, 08 de março de 2022. 
 

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO 
Prefeito Municipal de Cascavel - CE 

 

http://www.consulpam.com.br/

