
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

1ª Retificação do Edital 001/2022
PROGRAMA BOLSA ATLETA CACHOEIRO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e
Qualidade de Vida, neste ato representado pela Titular da Pasta, no uso de suas atribuições legais, instituídas pela
Lei 7516/2017, torna pública a 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2022, para a participação no processo
de  inscrição,  seleção e  concessão  do  PROGRAMA BOLSA ATLETA CACHOEIRO,  a fim de  dar  mais
informações  quanto  ao  procedimento  de  agendamento  online  para  o  protocolo  presencial  dos  documentos
constantes no item 4 do instrumento, conforme discriminado a seguir, permanecendo inalterados os demais itens,
subitens e condições originalmente consignados:

9 DOS PRAZOS 

EVENTO DATA LOCAL
Prorrogação do Período de

Inscrição
09 de fevereiro à 17

de março. 
Protocolo Presencial com agendamento prévio via

endereço eletrônico
-https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/

   No setor protocolo da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim – SEMFA -, situado na Rua

25 de Março, n.º 28/38, Centro, Cachoeiro de
Itapemirim-ES, de segunda a sexta-feira, das 12h às

18h, exceto aos finais de semana e feriados.
Obs: Os atletas, paratletas ou atletas guias que

encontrarem dificuldade no agendamento, deverão
comparecer ao local citado, onde encontrarão um

servidor habilitado para auxiliar. 
Divulgação do Resultado

Preliminar
28 de março. Diário Oficial do Município de Cachoeiro de

Itapemirim.
Recurso do Resultado
Preliminar (se houver)

29 à 31 de março. Protocolo Presencial com agendamento prévio via
endereço eletrônico

-https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/
   No setor protocolo da Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim – SEMFA - , situado na Rua
25 de Março, n.º 28/38, Centro, Cachoeiro de

Itapemirim-ES, de segunda a sexta-feira, das 12h às
18 h, exceto aos finais de semana e feriados.

Obs: Os atletas, paratletas ou atletas guias que
encontrarem dificuldade no agendamento, deverão
comparecer ao local citado, onde encontrarão um

servidor habilitado para auxiliar. 
Divulgação do Resultado

Final (se houver)
06 de abril Diário Oficial do Município de Cachoeiro de

Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2022.

Lilian Siqueira da Costa Schmidt

Secretária Municipal de Esporte Lazer e Qualidade de Vida
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