
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS – Nº 03/2022, Nº 04/2022 e Nº 05/2022 

 A  Comissão  do  Processo  Seletivo  Simplificado  Editais  nº  03,  04  e  05/2022  da 
 Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  designada  pela  Portaria 
 1.540/2022,  enc  arregada  de  organizar,  planejar  e  executar  os  trabalhos  inerentes  ao 
 processo  seletivo  simplificado,  para  preenchimento  de  vagas  temporárias  da 
 secretaria  municipal  de  educação,  no  uso  de  suas  atribuições  publica  errata 
 referente ao início das inscrições, a saber: 

 Informamos  que  caso  o  tempo  de  serviço  da  PMCI  não  seja  computado 
 corretamente,  o  candidato  deverá  selecionar  o  campo  “contestação  de  tempo  de 
 serviço  na  PMCI”  e  realizar  autodeclaração  com  data  limite  de  30  de  agosto  de 
 2022, conforme editais. 

 Onde se lê: 
 7.5.1  -  Após  o  envio  da  ficha  de  inscrição,  automaticamente  será  encaminhado  o 
 respectivo  comprovante  para  o  endereço  de  e-mail  cadastrado  pelo  candidato,  que 
 deverá  ser  impresso  e  enviado  eletronicamente  conforme  cronograma  estabelecido 
 pelo Edital. 

 7.13  –  As  inscrições  poderão  ser  realizadas  a  partir  de  00:00  horas  do  dia 
 29/09/2022 encerrando-se às 23h59min do dia 06/10/2022. 

 ANEXO III 

 CRONOGRAMA 

 Etapas do Processo Seletivo  Data 
 Divulgação do Edital  27/09/2022 
 Inscrição  00:00  horas  do  dia  29/09/2022  , 

 encerrando-se  às  23h59min  do  dia 
 06/10/2022 

 Classificação Preliminar  10/10/2022 
 Recurso  11/10/2022 de 8h  às 17h 
 Análise dos Recursos  13/10/2022 e 14/10/2022 
 Classificação após recurso  17/10/2022 
 Chamada para conferência dos 
 documentos e escolha de vagas 

 Conforme cronograma específico a ser 
 divulgado 



 Leia-se: 
 7.5.1  –  Após  o  envio  da  ficha  de  inscrição,  automaticamente  será  encaminhado  o 
 respectivo  comprovante  para  o  endereço  de  e-mail  cadastrado  pelo  candidato,  por 
 erros  no  sistema,  no  ato  de  apresentação  dos  documentos  os  interessados  poderão 
 apresentar a  segunda via  do comprovante. 

 7.13  –  As  inscrições  poderão  ser  realizadas  a  partir  de  23h59min  do  dia  10/10/2022 
 encerrando-se às 23h59min do dia 18/10/2022. 

 ANEXO III 

 CRONOGRAMA 

 Etapas do Processo Seletivo  Data 
 Divulgação do Edital  27/09/2022 
 Inscrição  23h59min  do  dia  10/10/2022  , 

 encerrando-se  às  23h59min  do  dia 
 18/10/2022 

 Classificação Preliminar  24/10/2022 
 Recurso  25/10/2022 de 8h  às 17h 
 Análise dos Recursos  26/10/2022 e 27/10/2022 
 Classificação após recurso  31/10/2022 
 Chamada para conferência dos 
 documentos e escolha de vagas 

 Conforme cronograma específico a ser 
 divulgado 

 Cachoeiro de Itapemirim-ES,17 de outubro de 2022. 


