
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA – SP 
 

SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ 
 

42º CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA 03/2022 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2022 

 
A Prefeitura do Município de Diadema, no uso de suas atribuições legais e o Instituto Pensato, 

torna pública a retificação do Edital de Abertura 03/2022, que regulamenta a realização de 

Concurso Público destinado a selecionar candidatos ao provimento de vagas ao cargo de Guarda 

Civil Municipal 3ª Classe (Masculino e Feminino), bem como prorroga as inscrições ao referido 

certame, conforme disposições abaixo:  

1- Retifica-se o “Cronograma Previsto” do Edital de Abertura 03/2022, para o seguinte:  

  ETAPA DATA 

Publicação do edital 19/10/2022 

Período de inscrições 
20/10/2022 10h00 até 

23/12/2022 23h59 

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 
20/10/2022 10h00 até 

21/10/2022 23h59 

Resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição 28/10/2022 

Prazo para recursos em face o resultado das solicitações de isenção de taxa de 

inscrição 
31/10/2022 até 01/11/2022  

Resultado final das decisões referente as solicitações de isenção de taxa de 

inscrição 
11/11/2022 

Convocação prova objetiva 13/01/2023 

Realização da prova objetiva 22/01/2023 

Divulgação do gabarito preliminar 23/01/2023 

Prazo para interposição de recurso em face do gabarito preliminar 24/01/2023 até 25/01/2023  

Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva 06/02/2023 

Prazo para interposição de recurso em face da classificação preliminar 07/02/2023 até 08/02/2023 

Divulgação da classificação final da prova objetiva e convocação para o TAF 20/02/2023 

Realização do TAF 26/02/2023 

Divulgação da classificação preliminar com notas do TAF 06/03/2023 

Prazo para recursos em face da divulgação da classificação preliminar com 

notas do TAF 
07/03/2023 até 08/03/2023 

Classificação final da etapa do TAF e convocação para avaliação psicológica 17/03/2023 

Realização do exame psicológico 26/03/2023 a 01/04/2023 

Divulgação do resultado do exame psicológico  10/04/2023 

Prazo para recursos em face do resultado do exame psicológico 11/04/2023 a 12/04/2023 

Convocação para o exame toxicológico 21/04/2023 

Realização do exame toxicológico 01/05/2023 a 05/05/2023 

Divulgação do resultado do exame toxicológico e convocação para os exames 

médicos 
12/05/2023 

Realização dos exames médicos de caráter eliminatório 
15/05/2023 a 09/06/2023 

 

Classificação dos candidatos ao curso de formação e convocação para 

matrículas ao Curso de Formação 
16/06/2023 

 

2- As demais disposições do Edital de Abertura permanecem inalteradas.  
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3- Eventuais disposições do Edital de Abertura que, porventura, contrariem o disposto no 

presente Edital de Retificação, prevalecerá o disposto neste edital. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. 

Diadema, 20 de novembro de 2022 

 

Odair Cabrera 

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 

 


