ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2018

A Senhora Bruna Ferreira da Silva, Presidente da Comissão Interna para realização do
Certame, nomeada pela Portaria nº 8.864 de 05 de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de adequação do presente instrumento editalício, TORNA PUBLICA A
RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Processo Seletivo Público Nº 02/2018, nos termos da legislação
pertinente e das normas estabelecidas no Edital;

Onde se Lê:
3. DAS INSCRIÇÕES
(...)
3.1.1 O período de inscrição será de 20 de março a 10 de abril de 2018, das 13h00min às
17h00min (horário local), exceto sábados, domingos e feriados, em conformidade com o Art. 7º, do Decreto
Federal nº 4.748, de 16 de junho de 2003.
3.2. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário
(QUADRO II), no valor correspondente à opção de Cargo, de acordo com as instruções constantes no edital,
até a data limite de pagamento, 11 de abril de 2018.
(...)
3.5. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data limite para
pagamento (11/04/2018).
(...)
4.11. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento do valor da inscrição deferido terá
sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de inscrição.

ANEXO V
CRONOGRAMA DOS TRABALHOS
Requerimento de isenção de taxas e de entrega do laudo médico original - PcD (quando houver): 01 de
março a 07 de março de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
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Publicação dos pedidos de requerimentos de isenção de pagamento de taxas deferidos e indeferidos: 12 de
março de 2018.
Período de recurso dos pedidos de requerimentos de isenção de pagamento de taxas deferidos e
indeferidos: 13 e 14 de março de 2018.
Resultado do recurso da isenção de taxas: 19 de março de 2018.
Período de Inscrição: 20 de março a 10 de abril de 2018.
Última data para o pagamento do boleto de inscrição: 11 de abril de 2018
Divulgação Preliminar da Relação de Inscritos: 03 de maio de 2018.
Prazo para Recurso das Inscrições: 04 e 07 de maio de 2018.
Homologação Final das Inscrições e Convocação para a realização das provas objetivas: 10 de maio de
2018.
Aplicação das Provas Objetivas: 13 de maio de 2018.
Divulgação do Gabarito Preliminar: 14 de maio de 2018.
Prazo para Recurso contra o Gabarito Preliminar: 15 e 16 de maio de 2018.
Divulgação do Gabarito Oficial: 21 de maio de 2018.
Resultado Preliminar das Provas Objetivas: 28 de maio de 2018.
Prazo para Recurso do Resultado Preliminar das Provas Objetivas: 29 e 30 de maio de 2018.
Resultado Final das Provas Objetivas e convocação para prova prática – Excel e Word: 04 de junho de
2018.
Aplicação da prova prática – Excel e Word: 10 de junho de 2018. (Local e horário a ser divulgado no site
http://novaxavantina.mt.gov.br/ ).
Resultado Preliminar da prova prática – Excel e Word: 11 de junho de 2018.
Prazo para Recurso da prova prática – Excel e Word: 12 e 13 de junho de 2018.
Resultado Final da prova prática – Excel e Word e Convocação para realização do Teste de Aptidão Física e
Entrega dos Títulos: 15 de junho de 2018.
Aplicação do Teste de Aptidão Física e Entrega dos Títulos: 24 de junho de 2018. (Local e horário a ser
divulgado no site http://novaxavantina.mt.gov.br/).
Resultado Preliminar Teste de Aptidão Física e Entrega dos Títulos: 28 de junho de 2018.
Prazo para Recurso contra Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física: 29 de junho e 02 de julho de
2018.
Resultado final do Teste de Aptidão Física: 04 de julho de 2018.
Homologação do certame: 05 de julho de 2018.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

Leia-se:
3. DAS INSCRIÇÕES
(...)
3.1.1 O período de inscrição será de 14 de maio a 30 de maio de 2018, das 13h00min às
17h00min (horário local), exceto sábados, domingos e feriados, em conformidade com o Art. 7º, do
Decreto Federal nº 4.748, de 16 de junho de 2003.
3.2. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário
(QUADRO II), no valor correspondente à opção de Cargo, de acordo com as instruções constantes no edital,
até a data limite de pagamento, 01 de junho de 2018.
(...)
3.5. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data limite para
pagamento (01/06/2018).
(...)
4.11. O candidato que obteve seu pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição
deferido deverá efetuar a inscrição no prazo citado no item 3.1.1, não gerando boleto para
pagamento da taxa de inscrição.
As inscrições já realizadas serão mantidas, não havendo assim necessidade de efetuar nova
inscrição.
O prazo de inscrição foi dilatado, a fim de reabrir em sua totalidade o prazo inicial concedido, não
havendo prejuízo aos candidatos.
ANEXO V
CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

(...)
Novo Período de Inscrição: 14 a 30 de maio de 2018.
Última data para o pagamento do boleto de inscrição: 01 de junho de 2018.
Divulgação Preliminar da Relação de Inscritos: 22 de Junho de 2018.
Prazo para Recurso das Inscrições: 25 e 26 de Junho de 2018.
Homologação Final das Inscrições e Convocação para a realização das provas objetivas: 27 de Junho de
2018.
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Aplicação das Provas Objetivas: 01 de Julho de 2018.
Divulgação do Gabarito Preliminar: 02 de Julho de 2018.
Prazo para Recurso contra o Gabarito Preliminar: 03 e 04 de Julho de 2018.
Divulgação do Gabarito Oficial: 06 de Julho de 2018.
Resultado Preliminar das Provas Objetivas: 13 de Julho de 2018.
Prazo para Recurso do Resultado Preliminar das Provas Objetivas: 16 e 17 de Julho de 2018.
Resultado Final das Provas Objetivas e convocação para prova prática – Excel e Word: 19 de Julho de
2018.
Aplicação da prova prática – Excel e Word: 22 de Julho de 2018. (Local e horário a ser divulgado no site
http://novaxavantina.mt.gov.br/ ).
Resultado Preliminar da prova prática – Excel e Word: 23 de julho de 2018.
Prazo para Recurso da prova prática – Excel e Word: 24 e 25 de julho de 2018.
Resultado Final da prova prática – Excel e Word e Convocação para realização do Teste de Aptidão Física e
Entrega dos Títulos: 26 de julho de 2018.
Aplicação do Teste de Aptidão Física e Entrega dos Títulos: 29 de Julho de 2018. (Local e horário a ser
divulgado no site http://novaxavantina.mt.gov.br/).
Resultado Preliminar Teste de Aptidão Física e de Títulos: 03 de agosto de 2018.
Prazo para Recurso contra Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física e de Títulos: 06 e 07 de agosto
de 2018.
Resultado final do Teste de Aptidão Física e de Títulos: 10 de agosto de 2018
Resultado Preliminar Geral: 14 de Agosto de 2018.
Prazo para Recurso contra Preliminar Geral: 15 e 16 de Agosto de 2018.
Resultado final do Seletivo Público: 20 de Agosto de 2018.
Homologação do certame: 21 de Agosto de 2018.
OS DEMAIS ITENS FICAM INALTERADOS.

Nova Xavantina - MT, 09 de maio de 2018.
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