
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

  

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
RAFAEL MACHADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei 
promover adequações do edital de Processo Seletivo Público nº 001/2022.

 
Torna público a retificação ao Edital nos seguintes termos:

1. O dispositivo do ANEXO I
SELETIVO, passa a vigorar com a seguinte redação:

ITEM ATOS 
01 Publicação do edital 
02 Prazo de impugnação do edital 
03 Período de inscrições 
04 Última data para pagamento do boleto bancário 

05 
Período de inscrição com isenção, vagas reservadas (PcD) e 
solicitação de condição especial para a realização da prova 
escrita/objetiva. 

06 
Publicação dos candidatos com pedido de isenção da taxa de 
inscrição deferidos e indeferidos.

07 
Publicação da homologação preliminar das inscrições, dos 
pedidos de condições especiais para realização da prova 
escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD).

08 
Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação 
das inscrições, indeferimento dos pedidos de condições especiais 
e vagas reservadas (PcD). 

09 

Publicação da homologação definitiva das inscrições, dos 
pedidos de condições especiais para realização da prova 
escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD). Após prazo de recurso. 
e local da prova objetiva 

10 Prova Escrita/Objetiva  

11 Fechamento dos portões 
12 Divulgação do Gabarito Preliminar e Prova Escrita/Objetiva.

13 
Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/questões da prova 
objetiva 

14 
Publicação do Gabarito Definitivo e 
Escrita/Objetiva e Classificação Preliminar.

15 
Prazo de recursos de Notas da Prova Escrita/Objetiva 
(Classificação). 

16 Desempate. Audiência Pública 

17 
Publicação do Edital de Homologação do
Classificação Final com os candidatos aprovados por cargo

 

ESTADO DO MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2022
 
 

RETIFICAÇÃO 006 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, neste ato representado por seu Prefeito, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei 

do edital de Processo Seletivo Público nº 001/2022. 

a retificação ao Edital nos seguintes termos: 

ANEXO I CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

DATA INICIAL
07/03/2022 

 07/03/2022 
23/03/2022 

Última data para pagamento do boleto bancário   
Período de inscrição com isenção, vagas reservadas (PcD) e 
solicitação de condição especial para a realização da prova 23/03/2022 

candidatos com pedido de isenção da taxa de 
inscrição deferidos e indeferidos. 

 

Publicação da homologação preliminar das inscrições, dos 
pedidos de condições especiais para realização da prova 
escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD). 

 

Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação 
das inscrições, indeferimento dos pedidos de condições especiais 13/04/2022 

Publicação da homologação definitiva das inscrições, dos 
de condições especiais para realização da prova 

escrita/objetiva e vagas reservadas (PcD). Após prazo de recurso. 
 

Tempo total: 02h 

 
Divulgação do Gabarito Preliminar e Prova Escrita/Objetiva. 24/04/2022 
Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/questões da prova 

26/04/2022 

Publicação do Gabarito Definitivo e Notas da Prova 
Escrita/Objetiva e Classificação Preliminar. 

 

Prazo de recursos de Notas da Prova Escrita/Objetiva 
03/05/2022 

Desempate. Audiência Pública   
Publicação do Edital de Homologação do Resultado de 
Classificação Final com os candidatos aprovados por cargo 

 

 
 

001/2022 

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei RESOLVE, 

 

CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO 

DATA INICIAL DATA FINAL 
  
 10/03/2022 
 07/04/2022 

08/04/2022 

 25/03/2022 

26/03/2022 

12/04/2022 

 13/04/2022 

15/04/2022 

24/04/2022  

Tempo total: 02h  
Horário de início:  

09h:30 min 
09:20h 

 Até 23h59 min 

 27/04/2022 

02/05/2022 

 03/05/2022 

04/05/2022 

04/05/2022 



 
 

 
 
 
Campo Novo do Parecis/MT, 26 de abril de 2022. 
 
 

RAFAEL MACHADO 
Prefeito Municipal 

 


