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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/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, torna público, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela 
Portaria nº 447/2022 ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, para 
conhecimento de todos os interessados, a saber: 

 
I. Fica alterado o Edital Normativo nº 001/2022, que passa a vigorar com as seguintes alterações: 
............................................................... 
 
5.1.1. .................................................................. 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Tipo de Prova Número de 
Questões 

Pontuação de Cada 
Questão 

Total 

- Conhecimentos Gerais 
- Específica 

05 
05 

5,00 
5,00 

50,00 
50,00 

Total 10  100,00 

............................................................... 
 

5.2. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será realizada na cidade de Vila Rica/MT, com 
data prevista para o dia 08/01/2023 (Domingo), com duração máxima de 2h30min para sua realização, no período 
MATUTINO, com início às 09h00min, considerado o horário oficial de Brasília. 

............................................................... 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

→MOTORISTA ESCOLAR. 
 
→CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS FUNÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL: Cultura Geral: Fatos Políticos 
econômicos e sociais do Brasil e do Mundo, divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos Gerais e Atualidades: 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. 
Noções de cidadania e princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. Símbolos nacionais, 
estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de vida, esportes, turismo, georeferenciamento, inovações tecnológicas e 
científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética: conceito, ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em 
geral da atualidade. 
 
→ESPECÍFICA PARA A FUNÇÃO DE MOTORISTA ESCOLAR): Legislação e regras de circulação: Legislação e sinalização 
de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao 
meio ambiente. Noções de mecânica básica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos. 
Código de Trânsito Brasileiro. Instrumentos e ferramentas. Eletricidade de autos, sistema de funcionamento dos componentes 
dos equipamentos: leitura de painel, nível de óleo, água, condições de freio e pneus. Diagnóstico de falhas funcionamento dos 
equipamentos. Lubrificação e conservação do veículo. E ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no 
programa para esse cargo. 

............................................................... 
 
II. Definir o prazo de 01 (um) dia útil para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital de Processo 

Seletivo Público nº 001/2022, 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 Processo Seletivo.  
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III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no 
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial do Município de Vila Rica/MT, disponível em 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.  

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

 
Vila Rica/MT, 04 de Janeiro de 2023. 

 
 

SERGIANE PEREIRA NASCIMENTO – Presidente 
 

 

TATIANE HEIMERDINGHER– Secretária 

 

 

THIAGO CUSTÓRIA BATISTA– Membro 

http://www.vilarica.mt.gov.br/
mailto:gabinete@vilarica.mt.gov.br

