Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07 _______
EDITAL DO RETIFICAÇÃO DE DATA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2018RETIFICAÇÃO 001/2018
O PREFEITO MUNICIPAL, Excelentíssimo Senhor Leocir Hanel, no uso de suas atribuições legais
e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, em conjunto com a COMISSÃO
ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nomeada pela Portaria nº 229/2018,
de 01 de Novembro de 2018, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO
EDITAL 002/2018, Referente ao Processo Seletivo Simplificado, nos seguintes itens:
1. ALTERA AS SEGUINTES DATAS:
Onde se lia:
11.1. A prova objetiva será realizada no dia 06/01/2018, com início às 08h (oito horas) e término
as 12h (meio dia) horário local.
Passa se a ler:
11.1. A prova objetiva será realizada no dia 23/12/2018, com início às 08h (oito horas) e término
as 12h (meio dia) horário local.
Onde se lia:
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 18/01/2019, a partir das 17h,
mediante edital, publicado no site da empresa organizadora do certame,
www.metodoesolucoes.com.br, no Diário Oficial da AMM (Associação Matogrossense dos
Municípios) https://diariomunicipal.org/mt/amm/ e no site www.nobres.mt.gov.br
da
Prefeitura de Nobres/MT.
Passa se a ler:
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 14/01/2019, a partir das 17h,
mediante edital, publicado no site da empresa organizadora do certame,
www.metodoesolucoes.com.br, no Diário Oficial da AMM (Associação Matogrossense dos
Municípios) https://diariomunicipal.org/mt/amm/ e no site www.nobres.mt.gov.br
da
Prefeitura de Nobres/MT
Onde se lia:
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2018
Data
12/11/18
13 a 30/11/2018
14/11/2018

Eventos
Publicação Edital do Processo Seletivo e data inicial de impugnação
Período geral de realização das inscrições
Último dia para impugnação ao edital
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13 a 15/11/18
19/11/2018
20 a 21/18
23/11/18
03/12/12
10/12/18
06/01/2019
07/01/2019
08 a 09/01/19
11/01/19
12 a 13/01/19
18/01/2019
Passa se a ler:
Data
12/11/18
13 a 30/11/2018
14/11/2018
13 a 15/11/18
19/11/2018
20 a 21/18
23/11/18
03/12/12
10/12/18
23/12/2018
24/12/2018
27 a 28/12/18
07/01/19
08 a 08/01/19
14/01/2019

Período de solicitação de isenção de taxas
Divulgação do resultado de isenção de taxa de inscrição
Impugnação a divulgação ao pedido de isenções de taxas
Divulgação de resultados das impugnações das isenções de taxa
Data de vencimento do pagamento dos boletos de inscrição
Publicação da Lista de Homologação dos Candidatos inscritos, com relação de
ensalamento, local e horário das provas.
Prova objetiva e entrega de títulos
Publicação gabarito preliminar
Período de Impugnação ao gabarito preliminar, resultado prova objetiva
Publicação do resultado preliminar da prova objetiva classificação segundo a
pontuação dos títulos.
Período para impugnações a pontuações de títulos
Homologação do concurso.

Eventos
Publicação Edital do Processo Seletivo e data inicial de impugnação
Período geral de realização das inscrições
Último dia para impugnação ao edital
Período de solicitação de isenção de taxas
Divulgação do resultado de isenção de taxa de inscrição
Impugnação a divulgação ao pedido de isenções de taxas
Divulgação de resultados das impugnações das isenções de taxa
Data de vencimento do pagamento dos boletos de inscrição
Publicação da Lista de Homologação dos Candidatos inscritos, com relação de
ensalamento, local e horário das provas.
Prova objetiva e entrega de títulos
Publicação gabarito preliminar
Período de Impugnação ao gabarito preliminar, resultado prova objetiva
Publicação do resultado preliminar da prova objetiva classificação segundo a
pontuação dos títulos.
Período para impugnações a pontuações de títulos
Homologação do Processo Seletivo Simplificado
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*Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da
necessidade de ajustes operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Nobres/MT e Método
Soluções Educacionais.
**Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Simplificado serão objeto de
publicação por editais afixados na Prefeitura Municipal de Nobres/MT, publicado na internet, no
diário oficial do município e no site www.metodoesolucoes.com.br.
***É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o Cronograma, os comunicados e os
editais referente ao andamento deste Processo Seletivo Simplificado, divulgados nos meios
acima mencionados.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Nobres/MT, 13 de novembro de 2018.

___________________________________
Leocir Hanel
Prefeito Municipal
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