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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005 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. Divulgar o parecer dos recursos sobre a divulgação da relação de candidatos inscritos - Edital Normativo nº 002/2022; 

Candidato Inscrição Cargo Motivo 

Leidiane Oliveira Silva - - Indeferido: A candidata deveria realizar a inscrição no site da empresa 
organizadora, conforme item 3.6.2.8, para cumprimento do previsto no 
Edital do Processo Seletivo. “3.6.7. O não cumprimento de uma das 
etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou 
a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a 
eliminação automática do processo de isenção, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. ... 3.6.2.8. A isenção de pagamento de 
taxa de inscrição não homologa a inscrição do candidato, devendo o 
mesmo se inscrever ao cargo pretendido, dentro do prazo estipulado 
neste edital”. 

Cristina França de 
Oliveira 

1720 Professor I a IV  Deferido: A candidata efetuou a inscrição no prazo previsto no Edital 
Normativo – item 3.6.7. 

Diolina Alves do 
Santos Oliveira 

0150 Professor I a IV Indeferido: O comprovante apresentado pela candidata não comprova 
o pagamento da taxa de inscrição no prazo previsto no Edital 
Normativo. A candidata deverá apresentar junto a comissão de 
processo seletivo, comprovante de pagamento na forma original e/ou 
extrato bancário que comprove o débito na conta da candidata e/ou 
declaração do banco que comprove pó pagamento da taxa de 
inscrição. 

 
II. Divulgar que as Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha e de Títulos, será realizada na ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSORA ILMA VALADARES DE ARAGÃO, sito à Avenida das Palmeiras, nº 15 – Cidade Jardim, em Vila Rica – MT, 
com início no período MATUTINO, as 09h00min, considerado o horário oficial de Brasília/DF, no dia 08/01/2023 (Domingo), com 
duração máxima de 2h30min horas para sua realização. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 01h00min do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de ponta grossa e transparente, comprovante de inscrição e de DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM 
FOTO (registro na classe, RG ou carteira de habilitação). 

 
III. Divulgar que a Prova Prática, será realizada na ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILMA VALADARES DE 

ARAGÃO, sito à Avenida das Palmeiras, nº 15 – Cidade Jardim, em Vila Rica – MT, com início no período MATUTINO, as 
12h00min, considerado o horário oficial de Brasília/DF, no dia 08/01/2023 (Domingo), com duração máxima de 2h30min horas 
para sua realização. Os candidatos a função de MOTORISTA ESCOLAR, deverão exibir ao examinador responsável pelo exame 
de direção sua carteira nacional de habilitação original e/ou digital exigida. Para os candidatos a função de MOTORISTA 
ESCOLAR, deverá possuir habilitação de acordo com a função. O Candidato DEVE ESTAR CIENTE QUE SOMENTE SERÁ 
AUTORIZADO A SE SUBMETER À PROVA PRÁTICA se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida e/ou 
digital, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade com CTB - Código de Trânsito Brasileiro, pois nenhum 
condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e/ou digital e da classe 
correspondente ao veículo dirigido.  

 
IV. 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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V. 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 
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