PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 009 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT, no uso de suas atribuições legais, e em consonância
com as disposições constitucionais referentes ao assunto, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela
Portaria nº 070/2020 ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Concurso Público, a saber:
I. Divulgar que as provas escritas objetivas de múltipla escolha e de títulos, será realizada na cidade de Nova
Monte Verde/MT, considerado o horário oficial de Cuiabá/MT, no dia 08/11/2020 (Domingo), com duração máxima
de 3h00min para sua realização, conforme relação (anexa). O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização das provas com antecedência mínima de 01h00min do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa e transparente, comprovante definitivo de inscrição (disponível
na área do candidato) e DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO (registro na classe, RG ou carteira de
habilitação). Obs: Será obrigatório a utilização de máscaras faciais profissionais (material médico cirúrgico
industrializado) ou máscaras faciais não hospitalares para acesso ao local de realização das provas, bem como
durante todo o tempo em que o candidato estiver nas dependências do local de realização de provas, podendo
retirar a máscara somente após a saída do local.
II. Divulgar que a prova prática será realizada na cidade de Nova Monte Verde/MT, na SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS (BARRACÃO DA SECRETARIA DE OBRAS), localizada na RODOVIA MT 208, S/Nº, CINTURÃO DE
CHÁCARAS - PROXIMO AO AUTO POSTO ESTRADEIRO, considerado o horário oficial de Cuiabá/MT, no dia 08/11/2020
(Domingo), com início às 13h00min para os cargos de MOTORISTA, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE
TRANPORTE ESCOLAR, OPERADOR DE MOTONIVELADORA e OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, devendo apresentar a
habilitação na categoria de acordo com o cargo. O Candidato DEVE ESTAR CIENTE QUE SOMENTE SERÁ AUTORIZADO
A SE SUBMETER À PROVA PRÁTICA se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na
data da realização das mesmas, de conformidade com CTB - Código de Trânsito Brasileiro, pois nenhum condutor
poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe
correspondente ao veículo dirigido. Os deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de direção sua carteira
nacional de habilitação original exigida e entregar-lhe uma fotocópia da mesma.
III. Definir o prazo de 05 (cinco) dias 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 Concurso Público.
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 do Município de Nova
Monte Verde/MT, disponível em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Nova Monte Verde/MT, 16 de Outubro de 2020.
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Prefeita Municipal

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal
CEP:78.593-000 Fone: (66) 3597-2800 / Fax: (66) 3597-2811
Email: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br
www.novamonteverde.mt.gov.br
[1]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63
VALDIRENE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ
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