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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA/MT, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as
disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição
Federal e a Lei Orgânica do Município e demais leis municipais vigentes, através da Comissão Especial para
Fiscalização, Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 187/2018,
TORNA PÚBLICO:
I. Divulgar que as provas escritas objetivas de múltipla escolha, de redação e de títulos serão realizadas na
cidade de Nova Guarita/MT, na ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO, localizada na Avenida dos Migrantes, S/Nº, Centro,
com inicio no período MATUTINO, as 09h00min e período VESPERTINO, as 14h00min, considerado o horário oficial de
Cuiabá/MT, no dia 26/08/2017 (Domingo), com duração máxima de 3h00min 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).
II. Divulgar a alteração do edital normativo, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
(...)
5.2. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS: As provas escritas e objetivas serão realizadas na
cidade de Nova Guarita/MT, com data prevista para o dia 26/08/2018 (Domingo), com duração máxima de 3h00min
para sua realização, no período MATUTINO, com inicio as 09h00min e período VESPERTINO, com inicio as 14h00min,
considerado o horário oficial de Cuiabá/MT.
(...)
5.5.2. A prova prática será realizada no dia 30/09/2018 (Domingo), com início as 08h00min e, caso haja
necessidade devido ao número de candidatos, serão designadas novas datas, em horários diversos, de acordo com
cada cargo/função, conforme estabelecido em Edital publicado em data oportuna.
(...)
ANEXO I - CRONOGRAMA DO CONCURSO
Data
Evento
Até 14/09/2018
Divulgação do Gabarito Definitivo e Parecer dos recursos sobre os gabaritos das provas
escritas e objetivas e o Resultado das provas escritas e objetivas e de redação e de títulos.
21/09/2018
Divulgação do parecer sobre o Resultado das provas escritas e objetivas e de redação e o
Resultado dos aprovados e classificados.
30/09/2018
Realização da prova prática
Até 02/10/2018
Divulgação do resultado da prova prática
08/10/2018
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
Divulgação do Resultado Final Definitivo apto à homologação pelo Prefeito Municipal.
30 (trinta) dias após
terem sido ultimadas
todas as etapas
editalícias
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III. Definir o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital
de Concurso Público 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 Concurso Público.
IV. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

no

endereço

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Nova Guarita/MT, 20 de Julho de 2018.
JOSÉ LAIR ZAMONER – Prefeito Municipal
ANGELA MARIA ZDEPSKI – Presidente da Comissão
LUCIANE REGINA DE SOUZA – Secretário da Comissão
MOACIR JACÓ TALINI – Membro da Comissão
ROSE ALMEIDA SEREZOLI – Suplente da Comissão
IVAINE MOLINA JUNIOR - Advogado Representante OAB/MT
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