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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2022 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA  

 
O Prefeito do Município de Lindoia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, 
torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 do Concurso Público nº 01/2022, conforme segue: 
 
 
NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO 
 
Exclui-se: 
 

Ensino superior completo 

Cargo Vagas Ref. 
Salário 
inicial 

Carga 
horária 

(semanal) 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Treinador Desportivo 01 4-A R$ 1.212,75 40 horas 

Licenciatura em Educação 
Física, concluída em instituição 
de ensino oficial reconhecida 
pelo Ministério da Educação e 
Registro no CREF. 

R$ 48,00 

 
 
Exclui-se, também, o cargo de Treinador Desportivo dos demais capítulos e anexos do Edital de Abertura do Concurso Público nº 
01/2022 do Município de Lindoia. 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2022 do Município de Lindoia. 
 
 
DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE TREINADOR DESPORTIVO 
 
 
Para solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição paga para o cargo de Treinador Desportivo, o candidato, deverá preencher 
todos os campos do formulário “Solicitação de reembolso”, disponível no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concursos 
(na área do Concurso Público nº 01/2022 do Município de Lindoia), imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o boleto 
bancário referente à inscrição e o respectivo comprovante de pagamento, para o endereço eletrônico 
reembolso.indepac@gmail.com até o dia 19 de agosto de 2022.  
 
Os valores pagos pelas candidatas que tenham solicitado reembolso, a título de taxa de inscrição, serão devolvidos pelo INDEPAC 
no período até 10 (dez) dias úteis após a solicitação de reembolso, por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, 
de titularidade do próprio candidato ou de terceiro. Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar 
conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de terceiros. 
 
Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso de taxa que estejam ilegíveis, incompletos, com informações incorretas 
ou que não contenham a assinatura do candidato. 
 
Lindoia, 19 de julho de 2022. 
 

Luciano Francisco de Godoi Lopes 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINDOIA/SP  

 

http://www.indepac.org.br/concursos

