ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017
A Prefeitura Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Examinadora do
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017, através da Comissão Especial para a Coordenação e acompanhamento do
Processo Seletivo Simplificado foi designada através da Portaria nº 245/GP/PMNG/2017, RESOLVE:
I. Comunicar que NÃO houve recursos sobre a divulgação da relação de candidatos inscritos de acordo com as
normas do Edital de Processo Seletivo nº 002/2017;
II. Homologar em definitivo a relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 002/2017;
III. Comunicar que não houve candidatos na condição de PNE;
IV. Divulgar que as provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Nova
Guarita/MT, na ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO, localizada na Avenida dos Migrantes, S/Nº, Centro, com inicio às
08h00min no dia 21/05/2017 (Domingo), com duração máxima de 2h30min horas para sua realização.
Obs: O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 1h00min do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de
ponta grossa e transparente, comprovante de inscrição e de DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO
(registro na classe, RG ou carteira de habilitação).
V. Definir o prazo de 01 (um) dia útil para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital de
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema Eletrônico
de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente
à inscrição do candidato, conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no link
correspondente ao Processo Seletivo Simplificado.
VI. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial do Município de Nova
Guarita/MT, disponível em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,
Nova Guarita (MT), 18 de Maio de 2017.

José Lair Zamoner - Prefeito Municipal
Yana Maria Marcon - Presidente da Comissão Examinadora
Raquel da Rosa Linhares - Secretária
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