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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 – RETIFICAÇÃO 1 
 
O Prefeito Municipal de Américo Brasiliense - SP, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 

37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes retificações no Edital publicado no 
Diário Oficial Eletrônico (Edição 470 de 27 de maio de 2022), conforme abaixo discriminado: 

 
 I – Retificar os itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 conforme segue:  
 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 30 de maio até às 23 horas e 59 minutos do dia 08 de junho de 2022, através do endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br.” 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 09 de junho de 2022. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 09 de junho de 2022, disponível no menu do candidato do endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 09 de junho de 2022, não serão 
aceitas; 
 
 II – Retificar os itens 3.1.5 e 3.1.6 conforme segue:  
 
3.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via e-mail – 
klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 08 de junho de 2022, os seguintes documentos: 
3.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão encaminhar a solicitação de 
“condição especial”, via e-mail – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia 08 de junho de 2022, devendo anexar ao pedido um 
atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador. 
 

III – Retificar o item 4.1 conforme segue: 
 
4.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser divulgada no dia 13 de junho 
de 2022, bem como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense – SP e divulgada 
no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. 
 
 IV – Retificar o item 8.1 conforme segue: 
 
8.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está PREVISTA para ser aplicada no dia 19 de junho de 
2022, conforme escala abaixo, sendo que os locais serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das 
Inscrições previsto para o dia 13 de junho de 2022. 
INÍCIO (08H30MIN): PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR PEB II – 
HISTÓRIA E PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA. 
INÍCIO (13H30MIN): PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR PEB II – ARTE, PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS, 
PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR PEB II – FILOSOFIA, PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA, PROFESSOR 
PEB II – INGLÊS E PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA  
 
 V – Retificar o item 15.1 conforme segue: 
 
15.1. Previsto para ser divulgado no dia 28 de junho de 2022, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense - SP, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do 
Processo Seletivo www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense - SP. 
 
 VI – Retificar o item 16.1 conforme segue: 
 
 
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho de 2022, a partir das 17h00min, através de Edital 
afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense - SP, disponibilizado no site da empresa responsável pela 
organização do Processo Seletivo www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense – SP. 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
 
 

Américo Brasiliense - SP, 08 de Junho de 2022. 
 
 
 

Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 


