EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, no uso de suas atribuições legais, através da Comissão
Especial para Fiscalização e Acompanhamento deste Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 290/2018, torna
público alteração no Edital do Processo Seletivo, a saber:
I. Divulgar novo cronograma do Processo Seletivo.
ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
(As datas deste cronograma poderão sofrer eventuais alterações enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser
respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado).
Data
Evento
04/05/2018
Publicação da íntegra do edital de abertura.
07/05/2018 a 18/05/2018
Período de inscrições PRESENCIAL dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado
18/05/2018
Último dia para os candidatos no Processo Seletivo Simplificado efetuar o envio ou a entrega do
laudo médico para concorrer como deficiente
21/05/2018
Divulgação do mapa estatístico (candidatos x vagas) e da
relação de candidatos inscritos
22/05/2018
Divulgação do local de realização da prova escrita e objetiva e confirmação de data e horários
de realização das provas e parecer dos recursos sobre a divulgação da relação de candidatos
inscritos
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI de todos os candidatos
03/06/2018
Realização da prova escrita e objetiva e entrega dos títulos pelos candidatos.
05/06/2018
Divulgação dos gabaritos das provas escritas e objetivas.
11/06/2018
Divulgação do gabarito definitivo e parecer dos recursos sobre os gabaritos das provas escritas
e objetivas o resultado das provas escritas e objetivas e de títulos.
13/06/2018
Divulgação do parecer sobre o Resultado das provas escritas e objetivas e o Resultado
classificatório.
15/06/2018
Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando somente os
candidatos classificados e excedentes), depois de decorrido o prazo recursal e emitidos os
respectivos pareceres.
No prazo máximo de 30
Divulgação do resultado final definitivo apto à homologação pelo Prefeito Municipal.
(trinta) dias após terem sido
ultimadas todas as etapas
editalícias.
II. 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 001/2018, 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.
III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
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Santo Antônio do Leste/MT, 04 de Junho de 2018.
MIGUEL JOSÉ BRUNETTA – Prefeito Municipal
ITA ROBERTA SOARES – Presidente da Comissão
JAQUELINE HILDA FRANQUIM – Secretária da Comissão
ELAINE LARREA DE SOUZA – Membro da Comissão
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