CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA
"O legislativo em defesa da cidadania"

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA/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, através da Portaria nº 015/2018, torna público, para conhecimento de todos os interessados:
I. Divulgar que a PROVA OBJETIVA e de REDAÇÃO para todos os cargos será realizada no dia 09 DE DEZEMBRO DE 2018
(DOMINGO), as 09H00MIN no período MATUTINO, considerado o horário oficial de Brasília/DF, na ESCOLA MUNICIPAL CENTRAL,
localizada na RUA CAMILO LORSCHEITER, ESQUINA COM RUA CANELINHA – SETOR JARDIM PLANALTO – CONFRESA - MT. 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 (registro na classe, RG ou carteira de habilitação).
II. Divulgar que a PROVA PRÁTICA para o cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO, para a PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO, será
realizada no dia 09 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOMINGO), às 14H00MIN no período VESPERTINO, considerado o horário oficial de
Brasília/DF, na CÂMARA MUNICIPAL, localizada na RUA MATO GROSSO, 120 - CENTRO - CONFRESA - MT. 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 (registro na classe, RG ou carteira de habilitação).
III. Definir o prazo de 03 (três) 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 no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Confresa/MT.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Confresa/MT, 04 de Dezembro de 2018.

CRISTIANO LORCHEISTER ROCHA - Presidente da Câmara Municipal
EDNALVA NERES GUEDES - Presidente da Comissão
CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES - Secretário da Comissão
DEUSIMAR COUTINHO RIBEIRO - Membro da Comissão

Rua Mato Grosso, 120 - Centro - Confresa/MT 78.652-000 (66) 3564-1564
www.confresa.mt.leg.br

