
Avenida Joaquim Miguel de Souza, nº 210 

 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 0
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso 
II da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município
1184/2019, através da Comissão de Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 213/2018, 130/2019 e 
134/2019, ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Concurso Público, 
conhecimento de todos os interessados, a saber:

 
I. Divulgar que as provas ESCRITAS OBJETIVAS D

serão realizadas na cidade de Juscimeira/MT, com início no período 
CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE CUIABÁ/
duração máxima de 3h00min horas para sua realização. Obs: O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a realização das provas com antecedência mínima de 00:45min do horário fixado para o seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa e transparente, comprovante de inscrição e de 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO (registro na classe, RG ou carteira de habilitação).

 
II. Divulgar que as provas PRÁTICAS

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, serão realizadas na cidade de Juscimeira/MT, 
Monteiro Lobato, localizada na Rua “P”, s/nº 
período VESPERTINO, AS 13H00MIN, CONSIDERADO O H
DIA 01/12/2019 (DOMINGO). Obs: Os candidatos deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 
direção sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA exigida, original. Poderão 
também, apresentar o comprovante aut
DETRAN e, quando da posse, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento.

 
III. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8

Edital de Concurso Público nº 001/201
de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente 
à inscrição do candidato, conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no 
link correspondente ao Concurso Público. 

 
IV. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: 

www.w2consultores.com.br e no Quadro de avis
 
Registra-se, Publique-se e Cumpra
 

MÓISES DOS SANTOS 

CASSIA CLAUDINO SOAR

DIVA MARIA DOS 

JUSCILENE MENDES ALV
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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 010 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT, no uso de suas atribuições legais, e em 
constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso 

Lei Orgânica do Município, Leis Municipais nº 199/1991
Comissão de Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 213/2018, 130/2019 e 

134/2019, ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Concurso Público, 
conhecimento de todos os interessados, a saber: 

ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA E
serão realizadas na cidade de Juscimeira/MT, com início no período MATUTINO, AS 09H00MI

O OFICIAL DE CUIABÁ/MT, NO DIA 01/12/201
duração máxima de 3h00min horas para sua realização. Obs: O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a realização das provas com antecedência mínima de 00:45min do horário fixado para o seu início, munido de 

zul ou preta, de ponta grossa e transparente, comprovante de inscrição e de 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO (registro na classe, RG ou carteira de habilitação).

PRÁTICASpara os cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES e
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, serão realizadas na cidade de Juscimeira/MT, 
Monteiro Lobato, localizada na Rua “P”, s/nº - Atrás do Fórum de Juscimeira, em Juscimeira/MT, 

MIN, CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE CUIAB
. Obs: Os candidatos deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 

direção sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA exigida, original. Poderão 
também, apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto ao 
DETRAN e, quando da posse, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento.

. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8
Edital de Concurso Público nº 001/2019, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema Eletrônico 
de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente 

conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no 
link correspondente ao Concurso Público.  

. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: 
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal. Registra-se, Publique

se e Cumpra-se, 

Juscimeira/MT, 22 de Novembrode 2019. 
 

MÓISES DOS SANTOS – Prefeito Municipal 
 

CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES–Presidente da Comissão
 

DIVA MARIA DOS SANTOS TRINDADE–Secretária da Comissão;
 

JUSCILENE MENDES ALVES–Membro da Comissão;

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT. 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

no uso de suas atribuições legais, e em 
constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso 

1991,1031/2016, 1.180/2019 e 
Comissão de Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 213/2018, 130/2019 e 

134/2019, ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Concurso Público, torna público, para 

E MÚLTIPLA ESCOLHA E DE TÍTULOS, 
MATUTINO, AS 09H00MIN, 

MT, NO DIA 01/12/2019 (DOMINGO), com 
duração máxima de 3h00min horas para sua realização. Obs: O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a realização das provas com antecedência mínima de 00:45min do horário fixado para o seu início, munido de 

zul ou preta, de ponta grossa e transparente, comprovante de inscrição e de 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO (registro na classe, RG ou carteira de habilitação). 

para os cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES e 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, serão realizadas na cidade de Juscimeira/MT, na Escola Municipal 

Atrás do Fórum de Juscimeira, em Juscimeira/MT, com início no 
RIO OFICIAL DE CUIABÁ/MT, NO 

. Obs: Os candidatos deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 
direção sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA exigida, original. Poderão 

enticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto ao 
DETRAN e, quando da posse, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento. 

. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do 
, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema Eletrônico 

de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no 

. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: 
se, Publique-se e Cumpra-se, 

Presidente da Comissão 

Secretária da Comissão; 

Membro da Comissão; 


