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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 

 

EDITAL COMPLEMENTAR  Nº 016 

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  

 

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, do Município de Nova Mutum, Estado de 

Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 119, de 13 de agosto de 2021, sob a presidência da servidora 

Municipal Edna Bonetti, no uso de suas atribuições legais, e 

 

Considerando os noticiários internacionais alertando para o significativo aumento da contaminação pelo 

Coronavírus (Covid-19) na América, na Europa e, com incidência acentuada em 13 países da Europa 

Oriental, Rússia e China; ainda a possibilidade do aumento da contaminação também no Brasil, o que 

fatalmente dificultaria num curto espaço de tempo a realização de novos processos de seleção de pessoal, 

seja por através de concurso público ou seletivo simplificado, para preenchimento das vagas necessárias ao 

funcionamento dos serviços públicos; 

 

Considerando a necessidade de ampliar o Cadastro de Reserva de candidatos(as) em todos os cargos e 

níveis de formação, especialmente no setor de saúde, já que há este Processo Seletivo Simplificado nº 002 

em andamento; 

 

Considerando ainda, que diante da alteração proposta nenhum candidato(a) concorrente a este certame terá 

prejuízo em sua classificação inicial, simplesmente haverá um quadro maior de candidato(a) classificado(a) 

ao Cadastro de Reserva, o que minimiza eventualmente custos para os(as) candidatos(as) e para o município. 

 

Diante do exposto, RESOLVE, alterar o item 7.2.3. do Edital de Abertura do Processo Seletivo 

Simplificado nº 002 e o Anexo IV Cronograma acerca da entrega do Resultado e Classificação Prévia para o 

dia 19 de novembro de 2021, tempo necessário para classificação dos concorrentes ao certame, cujos 

recursos; quanto à classificação ou conferência das Folhas de Respostas disponibilizadas poderão ser 

protocoladas até às 12h do dia 21 de novembro de 2021.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Altera o item 7.2.3. do Edital de Abertura com a seguinte redação: “7.2.3. O(a) candidato(a) deverá 

obter o mínimo de 40 (quarenta) pontos no somatório da Prova Objetiva (múltipla escolha), e não 

zerar em nenhuma disciplina, sob pena de desclassificação.” 

1.2. Altera para o dia 19 de novembro o prazo para apresentação do Edital Complementar com o 

Resultado e a Classificação Prévia dos(as) concorrentes ao certame. 

1.3. Altera para o dia 21 de novembro até as 12 horas, o prazo para apresentação de recursos contra a 

classificação prévia e/ou conferência da Folha de Resposta disponibilizada na Área do Candidato. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. O Anexo I deste Edital Complementar contempla detalhadamente as alterações realizadas.  

 

Nova Mutum MT, 18 de novembro de 2021 

 

Edna Bonetti 

Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Público 

Portaria nº 119/2021  
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ANEXO I 

DAS ALTERAÇÕES 

 

 

Edital de Abertura: Item  7.2.3. 

 

De: “7.2.3. O(a) candidato(a) deverá obter o mínimo de 50 (cinquenta) pontos no somatório da Prova 

Objetiva (múltipla escolha), e não zerar em nenhuma disciplina, sob pena de desclassificação.” 

 

Para: “7.2.3. O(a) candidato(a) deverá obter o mínimo de 40 (quarenta) pontos no somatório da Prova 

Objetiva (múltipla escolha), e não zerar em nenhuma disciplina, sob pena de desclassificação.” 

 

 

Anexo IV do Edital de Abertura: 

 

DE: 

OCORRÊNCIAS PREVISTAS DATAS PROVÁVEIS 

Publicação das Notas das Provas e Classificação Prévia 18/11/2021 

Prazo para recurso contra o resultado prévio apresentado Até as 12h de 20/11/2021 

Apresentação da defesa dos recursos e re/ratificação do resultado prévio 23/11/2021 

Divulgação do Resultado Final - Local: Mural da Prefeitura e no site: 

https://www.novamutum.mt.gov.br/home e https://www.tce.mt.gov.br/diario 
24/11/2021 

 

PARA: 

OCORRÊNCIAS PREVISTAS DATAS PROVÁVEIS 

Publicação das Notas das Provas e Classificação Prévia 19/11/2021 

Prazo para recurso contra o resultado prévio apresentado Até as 12h de 21/11/2021 

Apresentação da defesa dos recursos e re/ratificação do resultado prévio 23/11/2021 

Divulgação do Resultado Final - Local: Mural da Prefeitura e no site: 

https://www.novamutum.mt.gov.br/home e https://www.tce.mt.gov.br/diario 
24/11/2021 

 

 

 

 

Nova Mutum MT, 18 de novembro de 2021 

 

 

Edna Bonetti 

Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Público 

Portaria nº 119/2021 
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