ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT
Edifício Edilson Josetti Dorilêo
CNPJ: 24.977.894/0001-32

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT, inscrita no CNPJ nº 24.977.894/0001-32, com endereço
constante no rodapé, 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, torna público,
através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 008/2020, ao qual compete à Comissão
fiscalizar todas as fases do Concurso Público para todos os efeitos, a saber:
I. Comunicar que não houve recursos sobre a divulgação da relação de candidatos inscritos no Concurso
Público nº 001/2020.
II. Divulgar que as provas escritas objetivas de múltipla escolha e de títulos serão realizadas na ESCOLA
ESTADUAL ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA, localizada na Avenida Daury Riva, s/nº, Vila Nova, Arenápolis - MT, CEP:
78420-000, com início no período MATUTINO, as 09h00min, considerado o horário oficial de Cuiabá/MT, no dia
22/03/2020 (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 0h45min 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 COM FOTO (registro na classe, RG ou
carteira de habilitação).
III. Definir o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do
Edital de Concurso Público nº 001/2020, 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.
IV. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial da Câmara Municipal,
disponível em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Arenápolis/MT, 13 de março de 2020.
VALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS – Presidente da Câmara Municipal
IRISVALTER ALVES MORAN – Presidente da Comissão Examinadora do Concurso
EDNILSON MARTINS BARBOSA – Secretario.
ANA PAULA SANCHES ARANEGA – Membro.
JOSÉ CARLOS PEREIRA – Representante da OAB/MT - OAB-MT 11.810/O

arenapoliscamara@hotmail.com
Rua do Comércio, nº 207-W, Fone: (65) 3343-1994 – CEP: 78.420-000 - Arenápolis – MT

