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O prefeito do MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 

Edital, em conformidade com a Constituição Federal, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação ao edital 001/2022. 

 

Art. 1º - ONDE SE LÊ: 
 

2. DO CRONOGRAMA 
 

Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

14/01/2022 Publicação do Edital 

14/01/22 a 25/01/2022 Período de Inscrição 

25/01/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

27/01/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 

para realização das provas objetivas. 

28/01/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

30/01/2022 Data Provável da Prova Escrita, Prática e Títulos  

30/01/2022 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

31/01/2022 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

02/02/2022 Publicação do resultado final da prova escrita, prática e títulos 

03/02/2022 
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita, 

prática e títulos 

04/02/2022 Homologação do resultado final 

 

 

LEIA-SE: 
 

2. DO CRONOGRAMA 
 

Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

17/01/2022 Publicação do Edital 

17/01/22 a 25/01/2022 Período de Inscrição 

25/01/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

27/01/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas. 

28/01/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

30/01/2022 Data Provável da Prova Escrita, Prática e Títulos  

30/01/2022 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

31/01/2022 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

02/02/2022 Publicação do resultado final da prova escrita, prática e títulos 

03/02/2022 
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita, 

prática e títulos 

04/02/2022 Homologação do resultado final 
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Art. 2º - ONDE SE LÊ: 

 
1.9 Este edital tem prazo de validade de 1 (um) ano a contar da data de homologação do 

certame. 

 

 

LEIA-SE: 

 
1.9 Este edital tem prazo de validade de 1 (um) ano a contar da data de homologação do 

certame, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

Art. 3º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salgado Filho - PR, 18 de janeiro de 2022. 

 

 
 

NILMAR FRANSCISCO RECH  
Prefeito em Exercício 

 

 

ROZANE CORDEIRO PILGER 

Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos do   
Município de Salgado filho - PR 

 


