EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT, no uso de suas atribuições e competências
legais que lhe são conferidas pela Legislação Municipal, através da Comissão Especial, instituída
através da Portaria nº 015/2018, torna público, para conhecimento de todos os interessados:
I. Fica alterado o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, que passa a da seguinte
forma:
3.1. VIA INTERNET: Das 08h00min do dia 09/02/2018 às 18h00min do dia
19/02/2018, no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br. Para o (a)
candidato (a), isento (a) ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será
considerada válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida
como efetivada a inscrição paga ou contemplada pela regra de isenção.
Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será homologada
e válida a última inscrição efetuada no sistema de inscrições on-line da W2
AUDITORES E CONSULTORES. Consequentemente, as demais inscrições do
candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo
reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição do
valor pago a título de taxa de inscrição.
3.2. (...)
(...)
c) Inscrever-se, no período entre 08h00min do dia 09/02/2018 às 18h00min
do dia 19/02/2018, através do requerimento específico disponível na página
citada;
(...)
3.3.1. Todos os candidatos inscritos no período entre 08h00min do dia
09/02/2018 e 18h00min do dia 19/02/2018 poderão reimprimir, caso
necessário, o boleto, no máximo até as 18h00min do último dia do
encerramento das inscrições (19/02/2018), quando esse recurso será
retirado do site da W2 AUDITORES E CONSULTORES.
(...)
3.5.2. Acessar, no período de 08h00min do dia 09/02/2018 às 18h00min do
dia 09/02/2018, observado o horário oficial de Cuiabá - Mato Grosso, o
endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, ler e aceitar o
Requerimento de Isenção de Pagamento, devendo no ato da inscrição e
anexar os comprovantes indicados nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2, digitalizados
em Formato PDF.

II. No Anexo I – Cronograma do Processo Seletivo passa a vigorar da seguinte forma:
Data
Evento
Local
Período de Inscrições VIA
09/02/2018
INTERNET dos candidatos ao
a
www.w2consultores.com.br
Processo Seletivo Simplificado
19/02/2018
com Pagamento da Taxa
09/02/2018
Período para requisição de
Prefeitura Municipal e
a
isenção da taxa de inscrição
www.w2consultores.com.br.
09/02/2018
III. Permanece inalteradas os demais itens do Edital de Processo Seletivo nº 001.2018.
Rosário do Oeste/MT, 15 de Fevereiro de 2018.
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO – Prefeito Municipal
OSNIL CONRADO DA COSTA - Presidente da Comissão Examinadora
JOSÉ GEORGE BEZERRA RIBEIRO – Secretário
DALVA APARECIDA NOGUEIRA NEPONUCENO – Membro (a)
DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR – Membro (a)
JÚLIO SILO DA CONCEIÇÃO FILHO - Membro (a)
IVANIA MARIA DE ALMEIDA – Membro (a)
EDIANE GUIMARÃES DA SILVA – Membro (a)

