EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA D’OESTE/MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna público, para
todos os efeitos, através da Comissão Especial, instituída através da Portaria nº 191/2019, coordenar,
acompanhar e fiscalizar todas as fases desse Processo Seletivo Simplificado, a saber:
I. Alternar o cronograma do Edital de Processo Seletivo nº 002/2019.
3.1. VIA INTERNET: Das 13h00min do dia 16/12/2019 às 18h00min do dia 20/01/2020, 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. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será homologada e válida a última inscrição efetuada no
sistema de inscrições on-line da W2 AUDITORES E CONSULTORES. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta
situação serão automaticamente canceladas, devendo solicitar restituição do valor pago, conforme item 3.4.13, deste Edital.
3.2.
c) Inscrever-se, no período entre 13h00min do dia 16/12/2019 às 18h00min do dia 20/01/2020, através do requerimento
específico disponível na página citada;
(...)
3.3.1. Todos os candidatos inscritos no período entre 13h00min do dia 16/12/2019 e 18h00min do dia 20/01/2020 poderão
reimprimir, caso necessário, o boleto, no máximo até as 18h00min do último dia do encerramento das inscrições (21/01/2020),
quando esse recurso será retirado do site da W2 Consultores.
(...)
5.2. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS: As provas escritas e objetivas serão realizadas na cidade de Conquista
D’Oeste/MT, com data prevista para o dia 09/02/2020 (Domingo), com duração máxima de 02h30min para sua realização, no
período MATUTINO, com fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova as 09h00min, considerado o horário
oficial de Mato Grosso.
5.2.1. O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
5.3. O local de realização da prova escrita e de títulos, para o qual deverá se dirigir o candidato, será divulgado a partir do dia
30/01/2020 no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste/MT, e no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e Diário Oficial do Município. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de
seu local de realização das provas escritas e o comparecimento no horário determinado.
(...)
5.4.2.1. Os Títulos deverão ser entregues no dia 09/02/2020, acompanhado do Requerimento de Pontuação devidamente
preenchido (ANEXO V, deste Edital), na data da realização da prova objetiva, ao fiscal da sala em que o Candidato for designado,
acondicionados em envelope devidamente lacrado e identificado com o nome do Candidato e Cargo.
II. Mantém-se os demais itens do Edital Normativo.
Conquista D’Oeste/MT, 08 de Janeiro de 2020.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO – Prefeita Municipal
MIRNE MARIA ROMUALDO – Presidente da Comissão
ODAIR JOSÉ VARGAS – Secretário da Comissão
RAQUEL RODRIGUES BATISTA – Membro da Comissão
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ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
(As datas deste cronograma poderão sofrer eventuais alterações enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado).
Data
Evento
13/12/2019
Publicação da íntegra do Edital de Abertura.
16/12/2019
Período de Inscrições VIA INTERNET dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado com
a
Pagamento da Taxa
20/01/2020
16/12/2019
Período para requisição de isenção da taxa de inscrição
a
17/12/2019
09/01/2020
Divulgação dos candidatos com o pedido de isenção da taxa de inscrição deferida.
21/01/2020
Último Dia Pagamento da Taxa de Inscrição
21/01/2020
27/01/2020
30/01/2020

09/02/2020
09/02/2020, a
partir das
18h00min
Até 11/02/2020
13/02/2020
17/02/2020

No prazo máximo
de 15 (quinze) dias
após terem sido
ultimadas todas as
etapas editalícia.

Último dia para os Candidatos no Processo Seletivo Simplificado e Entrega do Laudo Médico
pelo candidato que quiser concorrer como deficiente
Divulgação do Mapa Estatístico (Candidatos x Vagas) e da
Relação de Candidatos Inscritos
Divulgação do Local de Realização da Prova Escrita e Objetiva e confirmação de data e horários
de realização das provas
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os candidatos
Realização da prova escrita e objetiva.
Divulgação dos gabaritos das provas escritas e objetivas.

Divulgação do Gabarito Definitivo e Parecer dos recursos sobre os gabaritos das provas
escritas e objetivas e o Resultado das provas escritas e objetivas.
Divulgação do parecer sobre o Resultado das provas escritas e objetivas e o Resultado
classificatório.
Divulgação do parecer sobre o Resultado Classificatório e o Resultado dos aprovados e
classificados e do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando somente os
candidatos classificados e excedentes).
Divulgação do Resultado Final Definitivo apto à homologação pela Prefeita Municipal.
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