ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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. ACRESCENTA-SE O ÍTEM:
17.12. O presente Concurso Público terá prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado apenas uma vez, por igual período, conferme atigo 37, III, da Constituição Federal
de 1988.

2. Onde se lia:

012

MONITOR EDUCACIONAL

01

Ens.

+CR

Completo

01

Ens.

+CR

Completo

Médio 30h

R$ 1.276,01

Médio 30h

R$ 1.276,01

Passa se a ler:
012

MONITOR EDUCACIONAL

+

Magistério

Ainda na descrição do Cargo de Monitor educacional, era:

a) Executar serviços gerais de atendimento às crianças nas creches, seja de organização
dos equipamentos, prepara e execução de banhos, vestiário, alimentação, higiene e
entretenimento. Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer dificuldade ou
incidentes ocorridos. Auxiliar o Motorista no recolhimento e entrega das crianças que
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utilizam o transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída dos mesmos,
zelando assim pela sua segurança. Executar atividades diárias de recreação com crianças
e trabalhos educacionais diversos, acompanhar crianças em passeios, visitas e
festividades sociais. Auxiliar a criança no seu desenvolvimento psíquico e motor da
criança. Executar outras tarefas correlatas.
Sendo alterado, nesta retificação, para:
a) Executar serviços gerais de atendimento às crianças nas creches, seja de organização
dos equipamentos, prepara e execução de banhos, vestiário, alimentação, higiene e
entretenimento. Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer dificuldade ou
incidentes ocorridos. Auxiliar o Motorista no recolhimento e entrega das crianças que
utilizam o transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída dos mesmos,
zelando assim pela sua segurança. Executar atividades diárias de recreação com crianças
e trabalhos educacionais diversos, acompanhar crianças em passeios, visitas e
festividades sociais. Auxiliar a criança no seu desenvolvimento psíquico e motor da
criança. Executar outras tarefas correlatas e afins do desenvolvimento educacional.

3. Onde se lia:

4.1.7. A relação dos pedidos de isenção e pagamento de taxa de inscrição, contendo o
número da inscrição, nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia
17

de

setembro

de

2018,

na

página

da

empresa

organizadora

do

certame,

www.metodoesolucoes.com.br, no Diário Oficial do Tribunal de Contas no Mato Grosso,
www.tce.mt.gov.br e no site www.guiratinga.mt.gov.br da Prefeitura de Guiratinga/MT.
Passa se a ler:
4.1.7. A relação dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição, contendo o
número da inscrição, nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu será publicada no dia
19

de

setembro

de

2018,

na

página

da

empresa

organizadora
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www.metodoesolucoes.com.br, no Diário Oficial do Tribunal de Contas no Mato Grosso,
www.tce.mt.gov.br e no site www.guiratinga.mt.gov.br da Prefeitura de Guiratinga/MT.
4. Onde se lia:

5.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua
inscrição, deverão encaminhar via SEDEX, com aviso de recebimento (AR), envelope
identificado com os dizeres: CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA/LAUDO MÉDICO, à empresa Método e Soluções Educacionais LTDA, localizada à
Avenida André Antônio Maggi, 487, Edifício Concorde, 7º andar, sala 705, Bairro Jardim
Eldorado, CEP 78048250 – Cuiabá/Mato Grosso, até o dia 06 de outubro de 2018, devendo
anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de
deficiência da qual é portador.
Passa se a ler:
5.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua
inscrição, deverão encaminhar via SEDEX, com aviso de recebimento (AR), envelope
identificado com os dizeres: CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA/LAUDO MÉDICO, à empresa Método e Soluções Educacionais LTDA, localizada à
Avenida André Antônio Maggi, 487, Edifício Concorde, 7º andar, sala 705, Bairro Jardim
Eldorado, CEP 78048250 – Cuiabá/Mato Grosso, até o dia 18 de outubro de 2018, devendo
anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de
deficiência da qual é portador.
5. Onde se lia:

7.1. Será divulgado no dia 10 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
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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 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.

6. Onde se lia:

9.1. A prova objetiva será realizada no dia 11/11/2018, com início às 08h (oito horas) e
término as 12h (meio dia) horário local.
9.1.1. Previsão para divulgação , do local de prova dia 10/10/2018.
Passa se a ler:
9.1. A prova objetiva será realizada no dia 25/11/2018, com início às 08h (oito horas) e
término as 12h (meio dia) horário local.
9.1.1. Previsão para divulgação , do local de prova dia 24/10/2018.

7. Onde se lia:

15.1. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 20/12/2018, a partir das 17h,
mediante edital afixado na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga, publicado no órgão de
imprensa oficial e disponibilizado no site da empresa responsável pelo Concurso Público,
www.metodoesolucoes.com.br.
Passa se a ler:
15.1. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 17/12/2018, a partir das 17h,
mediante edital afixado na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga, publicado no órgão de
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imprensa oficial e disponibilizado no site da empresa responsável pelo Concurso Público,
www.metodoesolucoes.com.br.
8. Onde se lia:

b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto. Conhecimentos necessários para o bom
desenvolvimento de suas tarefas, especialmente a prática em operar Motoniveladora, Pá
Carregadeira, e Trator de Esteira; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D ou E.
Passa se a ler:
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto. Conhecimentos necessários para o bom
desenvolvimento de suas tarefas, especialmente a prática em operar Motoniveladora,
Pá Carregadeira, e Trator de Esteira; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B,C,D
ou E.

09. Onde se lia:

11/11/2018
12/11/2018
13 e 14/11/2018
22/11/2018
02/12/2018
03 e 04/12/2018
10/12/2018
Passa se a ler:

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
PRAZO PARA RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
PRAZO PARA RECURSO DA PROVA PRÁTICA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO 001/2018

25/11/2018
26/11/2018
27 e 28/11/2018
30/11/2018
09/12/2018
10 e 11/12/2018
17/12/2018

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
PRAZO PARA RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
PRAZO PARA RECURSO DA PROVA PRÁTICA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO 001/2018

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.

___________________________________
HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO
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