
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2022 

Retificação nº 02 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, 

resolve alterar o Edital nº 01/2022, conforme se segue: 

 

Os itens 1.7, 6.3.1 e 6.3.20 do Edital passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
1.7. O cronograma de atividades do Concurso Público 01/2022 é o disposto abaixo: 
ETAPA DATA PREVISTA 
Publicação do Edital 21/12/22 
Período de inscrição pela Internet 09/01/23 a 14/02/23 
Data limite para pagamento do boleto bancário 15/02/23 
Data para verificar se a inscrição foi deferida 16/02/23 
Prazo para solicitação de isenção 09 a 13/01/23 
Divulgação dos pedidos de isenção 06/02/23 
Recursos contra pedidos de isenção negados 07 e 08/02/23 
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida 13/02/23 
Aplicação das provas objetivas e dissertativas 12/03/23 
Publicação oficial dos gabaritos preliminares das provas objetivas 
nos sites e no Mural de Atos da Prefeitura 13/03/23 

Recursos contra gabaritos preliminares das provas objetivas 14 e 15/03/23 
Publicação do resultado parcial (notas nas provas objetivas) e 
da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites 10/04/23 

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site 
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato 10/04/23 

Recursos contra o resultado parcial (pontuação nas provas objetivas) 11 e 12/04/23 
Publicação da síntese dos recursos contra o resultado parcial 19/04/23 
Envio dos títulos para os aprovados nas provas objetivas do 
cargo de Auditor Fiscal Municipal, de acordo com as proporções 
definidas no Edital 

11 a 13/04/23 

Divulgação do resultado da prova dissertativa e de títulos para 
os aprovados nas provas objetivas do cargo de Auditor Fiscal 
Municipal, de acordo com as proporções definidas no Edital 

08/05/23 

Recursos contra os resultados das provas dissertativas e de títulos 09 e 10/05/23 
Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas 
dissertativas e de títulos 17/05/23 

Divulgação do resultado final do Concurso Público 01/2022 18/05/23 
 
6.3.1. As provas serão aplicadas na data e horários estabelecidos a seguir: 
Cargo: Auditor Fiscal Municipal 
Data: 12 de março de 2023 
Abertura do portão: 8h00 
Fechamento do portão: 9h00 
Início das provas: 9h05 
Duração das provas: 4 horas 

 
Cargo: Técnico Fazendário 
Data: 12 de março de 2023 
Abertura do portão: 14h30 
Fechamento do portão: 15h30 
Início das provas: 15h35 
Duração das provas: 3 horas 
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6.3.20. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 13 de 
março de 2023, no Mural Oficial de Atos da Prefeitura Municipal de Caruaru, bem como nos 
sites do IBAM, (www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Caruaru 
(https://caruaru.pe.gov.br) e no informativo oficial do Município. 
 
 
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação. 
 
 

 
Rodrigo Pinheiro 

Prefeito Municipal 
 

Caruaru, 04 de janeiro de 2023. 
 
 


