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

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 015 
  

INSTRUÇÕES EXCLUSIVAS AOS CANDIDATOS DO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

 

A Comissão de Concurso Público do Município de Cotriguaçu MT, nomeada através da Portaria nº 048, de 
25 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e, 
 

Considerando, a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual, datada de 09 de junho de 
2016, acerca da anulação das Provas de Nível Médio e Técnico, em função do descumprimento parcial do 
item 7.2.8. do Edital de Abertura do certame, 

Considerando, a necessidade da aplicação de novas provas aos candidatos do Nível Médio e Técnico, para 
corrigir as falhas apontadas pelo Douto Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Considerando, a decisão da Comissão de Concurso Público, que acompanhou a Notificação 
Recomendatória do Ministério Público Estadual e ratificou a anulação das provas aplicadas, e ainda, 
desconsidera todos os resultados apresentados, até então, aos candidatos no Nível Médio e Técnico, 

Resolve, ratificar neste Edital Complementar as instruções à serem observadas pelos candidatos, pela 
empresa organizadora, como segue: 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. As provas objetivas e subjetivas I e II aplicadas em data de 15 de maio de 2016, aos candidatos de 
Nível Médio e Técnico, tornam-se sem nulas para o presente Concurso Público, Edital nº 001/2016. 

1.2. Por disposição da Comissão Organizadora, todas as notas apresentadas até então, aos candidatos 
de Nível Médio e Técnico, tornam-se nulas e sem efeitos para avaliação do presente Concurso Público.  

1.3. As novas notas obtidas pelos candidatos do Nível Médio e Técnico é que serão alvo de avaliações 
para a classificação do certame em andamento.  

 

2. DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS (OBJETIVAS, SUBJETIVAS I E II) 

2.1. Ficam convocados para a realização de novas provas, todos os candidatos do Nível Médio e 
Técnico, cujas inscrições foram homologadas através do Edital Complementar nº 003 de 26 de abril de 
2016, e reeditado através do Edital Complementar nº 005 de 02 de maio de 2016.  

2.2. As provas serão aplicadas em conformidade às disposições preestabelecidas estritamente no Edital 
de Abertura nº 001/2016 de 10 de março de 2016, bem como obedecido o conteúdo programático.  

2.3. Não será permitida novas inscrições, tampouco os candidatos inscritos poderão alterar suas 
inscrições, sob qualquer pretexto. 

  

3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS NOVAS PROVAS: OBJETIVA E SUBJETIVA I 

3.1. As provas serão realizadas no dia 26 de junho de 2016: 

a) Candidatos do Nível Médio e Técnico realizarão as provas objetivas e subjetivas I na 
Escola Estadual Maria da Glória Vargas Ochôa, localizada à Rua Gumercindo Bernadi, nº 28 - 
Cotriguaçu MT; 

b) O Portão da Escola será aberto às 07:30 horas e fechado impreterivelmente às 07:50 horas;  
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c) Previsão para o início das provas Objetivas e Subjetivas I, 08:00hs, com duração máxima de 3:30hs, 
horário de término, impreterivelmente às 11:30hs. 

d) Para a realização das provas, os candidatos deverão atender ao exigido no item 14.4 do Edital: 
"O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de trinta minutos do horário pré-fixado para o seu início munido de caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente".  

e) Documentos obrigatórios para identificação item 14.5 do Edital: "Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e carteira 
nacional de habilitação (somente modelos com foto)." 

f) Informações importantes, aos candidatos, item 14.15 do Edital: "Será eliminado do concurso o(a) 
candidato(a) que, durante a realização das provas, for surpreendido portando quaisquer aparelhos 
eletrônicos ativos, tais como: bip, telefone celular, smartphone, walkman, agenda eletrônica, 
despertador eletrônico, palmtop, tablet, receptor (ponto auditivo), gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme, relógio eletrônico (calculadora), óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, quepe, boina etc., qualquer 
outra vestimenta que possibilite disfarces para facilitar tentativa de comunicação interna ou externa e 
criar possibilidade de fraude." 

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

3.3. A Prova Subjetiva II (Prova Prática de digitação) será aplicada na Biblioteca Municipal, cujo endereço 
será confirmado em sala de provas. 

3.4. A Prova Subjetiva II (Prova Prática de digitação) iniciará às 13:00 horas e os candidatos serão 
chamados rigorosamente em ordem alfabética, para a realização das provas. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1. À este Edital Complementar de instruções para realização de novas provas exclusivamente aos 
candidatos do Nível Médio e Técnico, poderá ser impetrado contestações até o dia 17 de junho de 2016, 
às 11:00 horas, exclusivamente presencial junto à Comissão de Concurso Público.   

4.2. Editais complementares serão publicados no site: www.cotriguacu.mt.gov.br 

 
 

Cotriguaçu MT, 14 de junho de 2016. 
 
 
 

Jesuína Maria de Aquino Sulzbach 
Pres. da Comissão de Concurso Público 

 
 

 


