EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT, no uso de suas atribuições legais, e em
consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, torna público, para conhecimento
de todos os interessados, para todos os efeitos, a saber:
I. Indeferir as inscrições dos candidatos por terem realizado mais de uma inscrição, conforme item
3.1 do Edital Normativo: “3.1. VIA INTERNET: Das 08h00min do dia 06/08/2019 às 12h00min do dia 04/09/2019, observado o
horário oficial de Brasília/DF, 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”.

Candidato
Aymee Karolyne Birkhahn Cabral
Rozilene Mendes da Silva

Cargo
Recepcionista
Auxiliar de Consultório Dentário

Inscrição
000.240
003.750

II. Divulgar a relação de candidatos inscritos e mapa estatístico.
III. Divulgar que não houve recursos sobre a divulgação da relação de candidatos com pedidos de
isenção indeferidos.
IV. 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.
V. O presente Edital Consolidado e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Nova Maringá/MT, 10 de Setembro de 2019.
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