
 

1 
 

ERRATA Nº 02 

 

 

A Prefeita do Munícipio de Pedro Leopoldo /MG, no uso de suas atribuições, torna pública a Errata nº 02 do Edital 

PS nº 001/2022. 

 

Art. 01º – Retifica-se o Cronograma nos itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16, conforme a seguir: 

11. Resposta recursos item anterior. 29/04/2022 após 17 h 

12. Reabertura das Inscrições online. 28/05/2022 às 18h 

13. Finalização das Inscrições online. 09/05/2022 às 17h 

14. 
Divulgação das homologações das inscrições, locais e horários das Provas Objetivas e no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo /MG e no endereço eletrônico 
https://portal.seap.selecao.site/  no   endereço eletrônico  seapconcursos.listaeditais.com.br e divulgação  de  listagem  de  laudos  médicos  deferidos  e  indeferidos conforme item 5 do Edital. 

11/05/2022 após 17 h 

15. 
2º Prazo de recurso para envio de cópia do boleto quitado (nome não consta na listagem do item 4) 
e/ou reclamação indeferimento de laudo médico. – enviar eletronicamente através do login do 
candidato – orientação no site – IMPRORROGÁVEL. 

12/05/2022 até 22 h 

16. 
Divulgação da listagem complementar de local de prova referente deferimento e mapa de candidato por 
vaga. de inscrição não homologada no site seapconcursos.listaeditais.com.br e resposta recursos do item 04.1 

13/05/2022 após 17 h 

 

Art. 02º – Retifica-se no Caput e item 3.1 a. que passa a ter a seguinte redação: 

“Reabertura das inscrições do dia 28/04/2022 às 18:00 h até 09/05/2022 às 17:00 h”  

 

Art. 03º – Retifica-se no Caput e item 5.6. a. que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Com a reabertura das inscrições, fica estendido o envio dos laudos médicos até o dia 09/05/2022.” 
 

 

Art. 04º – Continuam em vigor demais itens que não tenham sidos alterados por esta Errata.  

 

 

 

 

Pedro Leopoldo/MG, 28 de Abril de 2022 

 

 

 

 

Eloisa Helena Carvalho de Freitas Pereira 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO/MG 
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