
 
 

 

  EDITAL COMPLEMENTAR Nº 007 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT, no uso de suas atribuições legais, e em 
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, Leis Municipais nº 199/1991, 
1031/2016, 1.180/2019 e 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, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a saber: 

 
Considerando apresentação de recursos por parte de candidatos ausentes no certame, 

questionando o horário das 9h00min (Brasília ou Cuiabá); 
Considerando o protocolo extrajudicial no sistema integrado do Ministério Público – SIMP n. 

000448-063/2019; 
Considerando a necessidade de apurar o fato relatado no oficio n°. 360/2019/PJJ- Promotoria de 

Justiça- Comarca de Juscimeira-MT; 
Considerando o disposto no Decreto Municipal N° 537/2019, de 03 de Outubro de 2019; 

 
 

RESOLVE: 
 

I. PROMOVER a imediata SUSPENSÃO do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019. 
 

II. Assim sendo, comunica a todos os candidatos que nova data será designada para prosseguir as 
próximas etapas do Certame, sendo amplamente divulgadas pelos meios usuais. 

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

Item 8 do 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 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 avisos da Prefeitura Municipal. Registra-se, Publique-se e 
Cumpra-se, 

 
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se, 

 

Juscimeira/MT, 03 de Outubro de 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; 
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