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CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2022 – RETIFICAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Macaparana, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2022, conforme a seguir:  
 

Prorroga o Prazo de solicitação da Taxa de Isenção do referido Concurso, conforme estabelecido no Anexo IV – 
Cronograma do Concurso Público e normas a seguir. 

 
 

1. Onde Lia-se:  
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 
2.5. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

a. Comprovar que é membro de família de baixa renda – anexar conta de energia, emitida a no máximo seis meses, na qual 
conste a informação que é de baixa renda e documento oficial com foto (Carteira de motorista – modelo atual; RG; Identidade 
Profissional, ou documento correlato), ou: 
b. NO caso de o candidato optar pela isenção da taxa de inscrito com base no CadÚnico, deverá preencher no ato da inscrição 
o número do NIS e anexar documento oficial com foto (Carteira de motorista – modelo atual; RG; Identidade Profissional, ou 
documento correlato); 

2.5.2.2. Só serão apreciados e avaliados os documentos enviados (anexados), aqueles cujo registro se dê até as 23:59h do dia 18 
de outubro de 2022; 
 
7. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS 
7.2.4. Contra Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição:  
7.2.3.1. No período compreendido entre os dias 20 a 24 de outubro de 2022, através do link contido na área do candidato, o qual 
deverá acessar através do seu login e senha criados no ato da inscrição. 

 
 

2. Leia-se:  
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 
2.5. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

a. Comprovar que é membro de família de baixa renda – anexar conta de energia, emitida a no máximo seis meses, na qual 
conste a informação que é de baixa renda e documento oficial com foto (Carteira de motorista – modelo atual; RG; Identidade 
Profissional, ou documento correlato), deverá enviar por e-mail, conforme subitem 2.5.2.2. ou: 
b. No caso de o candidato optar pela isenção da taxa de inscrito com base no CadÚnico, deverá enviar por e-mail, conforme 
subitem 2.5.2.2.  o documento como o número do NIS e anexar documento oficial com foto (Carteira de motorista – modelo 
atual; RG; Identidade Profissional, ou documento correlato); 

 

ITEM ATIVIDADE 
DATA - PERÍODO 

DOC. RECEBIDO PELA BANCA 
EXAMINADORA ATÉ: 

03 Solicitação de Isenção do pagamento da 
Taxa de Inscrição 

15 a 18/10/2022 Até as 23:59h do dia 18/10/22 

ITEM ATIVIDADE 
DATA - PERÍODO 

DOC. RECEBIDO PELA BANCA 
EXAMINADORA ATÉ: 

03 Solicitação de Isenção do pagamento da 
Taxa de Inscrição 

15 a 19/10/2022 Até as 23:59h do dia 19/10/22 

http://www.macaparana.pe.leg.br/
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7.2.3.1. Só serão apreciados e avaliados os documentos enviados (anexados),  e-mail: idhtec@idhtec.org.br, aqueles cujo 
registro se dê até as 23:59h do dia 19 de outubro de 2022; O formulário se encontra disponibilizado no site: 
www.idhtec.com.br na aba requerimentos.  

 
CAPÍTULO VII 

 
7. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS 
7.2.4. Contra Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição:  
7.2.3.1. No período compreendido entre os dias 20 a 24 de outubro de 2022, através do e-mail: idhtec@idhtec.org.br  

 
 

3. Ficam mantidas as demais normas e regras contidas no Edital 001/2022. 
 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Macaparana, 17 de outubro de 2022. 

 
 
 

José Paulo Medeiros da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Macaparana 
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