ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT, no uso de suas atribuições legais, e em
consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta das
Leis Municipais nº 854/2003, 014/2015 e 1.577/2018 e demais leis municipais vigentes, torna público,
para conhecimento de todos os interessados, para todos os efeitos, a saber:
I. Divulgar que as provas escritas objetivas de múltipla escolha e de títulos serão realizadas na
cidade de Dom Aquino/MT, na ESCOLA ESTADUAL SÃO LOURENÇO, localizada na Rua Presidente Vargas,
s/nº - centro e ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JULIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, localizada na Rua
Presidente Vargas, s/nº - Centro, com inicio no período MATUTINO, as 09h00min, considerado o horário
oficial de Cuiabá/MT, no dia 24/02/2018 (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 0h30min do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, de ponta grossa e transparente, CDI - Comprovante Definitivo de Inscrição e de
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO (registro na classe, RG ou carteira de habilitação). O
CDI poderá ser emitido pelo candidato acessando a área do candidato com login e senha. O local de
prova, sala e carteira estão disponíveis no CDI, bem como no link do Processo Seletivo.
II. Definir o prazo de 02 (dois) dias úteis 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 com a as alterações estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br (link Processo Seletivo), afixada no Mural da Prefeitura Municipal de Dom
Aquino/MT.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Dom Aquino/MT, 19 de Fevereiro de 2019.
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA – Prefeito Municipal
MARIA HELENICIA BRAGA – Presidente da Comissão
JOENY RIBEIRO DA SILVA – Secretário da Comissão
MÁRIO ALVES DOS SANTOS – Membro da Comissão
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