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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 

 

EDITAL COMPLEMENTAR 002 

 

 A Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 015 de 
07/02/2012, apresenta o rol de candidatos com inscrições aprovadas, conforme Anexo I deste 
Edital, para participar das provas objetivas e subjetivas do Concurso Público Edital nº 
001/2012, conforme previsto no Anexo VII. 

 

1. As provas objetivas e subjetiva I serão realizadas no dia 15 de abril de 2012, na Escola 
Estadual de Educação Básica André Antonio Maggi, com inicio das provas 
impreterivelmente às 08:00 horas; 

2. O Portão da Escola será aberto as 07:30 hs para a entrada dos candidatos e fechado às 
07:45 hs. (horário de MT).  

3. Após o fechamento dos portões não será permitida entrada de candidatos;  

4. Para a realização das provas, os candidatos deverão atender ao exigido no item 14.4; 

5. Candidatos portadores de Títulos de Pós-Graduação deverão entregar cópia 
devidamente autenticada em cartório ao fiscal de sala, para as devidas anotações na 
ata de sala de prova. 

6. O candidato somente poderá ausentar-se da sala de provas para fazer uso de 
sanitários, acompanhado por fiscais devidamente autorizados. 

7. Os candidatos aos cargos de: Motorista CNH “C” e “D”; Operador Máquinas Leves CNH 
“C” e Operador de Máquinas Pesadas CNH “D”; Agente Administrativo; Fiscal Sanitário 
e Recepcionista farão provas subjetiva II no horário das 14:00 hs às 17:00 hs, horário 
de MT.  

8. As provas práticas de direção veicular e equipamentos e prova de digitação serão 
realizadas no mesmo dia 15 de abril de 2012, com confirmação de horário e local nas 
salas de provas.  

9. Por inconsistência apresentada em pagamentos de algumas inscrições, a Comissão 
pede que os candidatos confiram a inscrição do respectivo nome para concorrer às 
vagas dispostas. E, eventual discrepância ou falta de inclusão do nome, entrar em 
contato com a Comissão Organizadora.   

OBS. Os candidatos deverão comparecer no local das provas com antecedência mínima de 30 
minutos para identificação das salas. 
 
 

Novo Mundo MT, 28 de março de 2012. 

 
 

Jilquimbergue Holsbak Moreira 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 

 


