
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA – SP

SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

42º CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA 03/2022
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2023

A Prefeitura do Município de Diadema, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto
Pensato tornam 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), conforme disposições
abaixo:

1- De modo a continuar a aplicação do Teste de Aptidão Física ao cargo de Guarda Civil
Municipal 3ª Classe (Feminino), retifica-se o cronograma constante no Edital de
Abertura a fim de adicionar a data de convocação para a etapa de aplicação, além da
data de aplicação dos testes, conforme a seguir:

ETAPA DATA

Convocação à continuação do TAF (Feminino) 03/03/2023
Realização da continuação do TAF (Feminino) 12/03/2023

Divulgação da classificação preliminar com notas do TAF 15/03/2023

Prazo para recursos em face da divulgação da
classificação preliminar com notas do TAF

16/03/2023 até
17/03/2023

Classificação final da etapa do TAF e convocação para
avaliação psicológica 22/03/2023

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

Ressalta-se que não houve alteração nas demais datas que compõem o
cronograma do edital de abertura, bem como as demais disposições do edital de
abertura permanecem inalteradas.

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

Diadema, 02 de março de 2023

Odair Cabrera

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas


