ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018

O PREFEITO MUNICIPAL, Excelentíssimo Senhor HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA, no uso de
suas atribuições legais e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal em conjunto com
a COMISSÃO ORGANIZADORA DO CORCURSO PÚBLICO, nomeada pela Portaria nº112/2018, de
29 de junho de 2018, TORNA PÚBLICO, aos interessados, A PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL
001/2018, Referente ao Concurso Público, nos seguintes itens:

1. Onde se lia:

012

MONITOR EDUCACIONAL

01

Ens.

+CR

Completo

Médio 30h

R$ 1.276,01

+

magistério
Passa se a ler:
012

MONITOR EDUCACIONAL

01
+CR

Licenciatura,
de 30h
graduação Plena
ou nível médio na
modalidade normal

R$ 1.276,01

2. Onde se lia:
7.1. Será divulgado no dia 15 de outubro de 2018 a relação dos candidatos que tiveram
suas inscrições homologadas, assim como o local e a realizações das provas. A relação publicada
no Diário oficial do Tribunal de Contas do Mato Grosso, bem como, será afixada em edital na
sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, e disponibilizada no site da empresa responsável
pela organização do Concurso Público, www.metodoesolucoes.com.br. É de responsabilidade do
candidato o acesso e a verificação dos locais de prova.
Passa se a ler:
7.1. Será divulgado no dia 22 de outubro de 2018 a relação dos candidatos que tiveram
suas inscrições homologadas, assim como o local e a realizações das provas. A relação publicada
no Diário oficial do Tribunal de Contas do Mato Grosso, bem como, será afixada em edital na
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sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, e disponibilizada no site da empresa responsável
pela organização do Concurso Público, www.metodoesolucoes.com.br. É de responsabilidade do
candidato o acesso e a verificação dos locais de prova.

3. Onde se lia:
3.2.3. O boleto bancário com vencimento até o dia 05/10/2018, disponível no endereço
eletrônico www.metodoesolucoes.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line;
Passa se a ler:
3.2.3. O boleto bancário com vencimento até o dia 15/10/2018, disponível no endereço
eletrônico www.metodoesolucoes.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line;

4. Acrescenta-se ao Edital:
Os candidatos que se sentirem de qualquer forma contemplados com esta RETIFICAÇÃO
poderão mediante requerimento endereçado à Comissão do Concurso Público solicitar mudança
de Cargo e ou devolução da taxa de inscrição, o mesmo deve ser feito através de Requerimento
constando: Nome, RG, CPF, cópia de comprovante de inscrição, cópia do comprovante de
pagamento, agência bancária, conta bancária e motivação. Os documento deverão ser
endereçados à Prefeitura Municipal de Guiaratinga, Sito à Avenida Rotary Internacional nº 944,
bairro Santa Maria Berrtila, em envelope lacrado, até o dia 12/10/2018 no horário de expediente
(07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas).

5. Onde se lia:
3.1. As inscrições ficarão abertas:
Entre às 08 horas do dia, 07 de setembro de 2018 até às 23 horas e 59 minutos do dia 04
de outubro de 2018, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br, (horário
oficial de Mato Grosso).
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Passa se a ler:
3.1. As inscrições ficarão abertas:
Entre às 08 horas do dia, 07 de setembro de 2018 até às 23 horas e 59 minutos do dia 12
de outubro de 2018, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br, (horário
oficial de Mato Grosso).

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

___________________________________
HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO
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