EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006 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. Incluir no Edital Normativo nº 001/2019, a prova prática de MECÂNICO, de caráter classificatório e
eliminatório, conforme a valoração evidenciada, e terá pontuação total de 100 (cem) pontos, sendo aprovado o
candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento. A prova prática será realizada na
cidade de Nova Maringá/MT, às 13H00MIN - HORARIO DE CUIABÁ, do dia 22/09/2019 (DOMINGO), na SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, localizada na AVENIDA AMOS BERNARDINO ZANCHET, S/N – BAIRRO JARDIM TROPICAL –
NOVA MARINGÁ – MATO GROSSO. Para os candidatos ao cargo de MECÂNICO de acordo com as determinações do
examinador constará de tarefas mecânicas em automóveis e/ou máquinas pesadas, tais como: montar e desmontar
motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; torque de
retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e reparos; serviços gerais de caixas de marchas e
embreagens; operar aparelhos de solda elétrica e de oxigênio, inclusive manuseio do bico de corte, entre outras
atividades correlatas ao cargo.
II. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital
de Concurso Público nº 001/2019, 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.
III. O presente Edital está 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, 16 de Setembro de 2019.
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