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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA DO MUNICÍCPIO DE NOVO MUNDO 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 018 
 

ADIAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

 

A Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, do Município de Novo 

Mundo MT, Sra. Lucimar dos Santos, nomeada através da Portaria nº 022, de 09 de janeiro de 2020, no 

âmbito de sua competência e, em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, e ainda, visando 

cumprir o cronograma e a sequência dos trabalhos, sem prejuízos aos candidatos, e ainda; 
 

Considerando a veiculação do Decreto Municipal nº 024 de 19 de março de 2020, o qual trata 

exclusivamente da Pandemia “Corona Vírus”, publicado no Diário Oficial dos Municípios e no site do Portal 

Transparência do Município de Novo Mundo; 

 

Considerando que as pessoas que farão as provas práticas, terão que operacionalizar/manusear os mesmos 

pontos nos equipamentos e veículos (assentos, encostos, cintos de segurança, volantes, alavancas, câmbios e 

botões etc), além de submeter-se a um ambiente fechado (cabine dos equipamentos e veículos); 

 

Considerando a possibilidade de haver algum dos integrantes desse processo potencial portador do vírus 

sem conhecer tais sintomas e num ato irresponsável, colocar todos em risco; 

 

Considerando ainda a indisponibilidade dos equipamentos para as provas de Operador de Máquinas Leves e 

Pesadas, bem como os caminhões, todos envolvidos na recuperação da trafegabilidade próximo à 

Comunidade 5000; 

 

Considerando a impossibilidade de conduzir esses equipamentos imediatamente para a realização da prova 

e depois retorná-los aos pontos de trabalhos (estrangulamento das estradas), provocando prejuízos ao 

transporte de grãos, nesse momento crítico de retirada da safra, e a outros usuários em caráter de urgência;     

 

Resolve  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Adiar sem data definida o evento da Prova Prática marcada para o dia 22 de março de 2020.  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

2.1. Este Edital Complementar submeterá os candidatos à nova convocação, assim que essas intempéries 

forem resolvidas; 

 

 

Novo Mundo MT, 20 de março de 2020. 

 

 

Lucimar dos Santos 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público  
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