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SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2020 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO 
ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 104/2020 de 03 de abril de 2020, mediante 
as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, 
aos interessados, SEGUNDA RETIFICACÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, conforme 
abaixo discriminado: 

 
1. Onde se lia: 
 

3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00 horas e 01 minutos do dia 07 de abril de 2020 
até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 20 de abril de 2020, 
através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br. 
(...) 
3.1.2. boleto bancário com vencimento até o dia 21 de abril de 2020, disponível no endereço 
eletrônico www.metodoesolucoes.com.br somente poderá ser impresso após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

 
Passa-se a ler: 
 

3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00 horas e 01 minutos do dia 07 de abril de 2020 
até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 24 de abril de 2020, 
através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br. 
(...) 
3.1.2. boleto bancário com vencimento até o dia 27 de abril de 2020, disponível no endereço 
eletrônico www.metodoesolucoes.com.br somente poderá ser impresso após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

 

2. Onde se lia:  

 10. DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

10.1. A prova objetiva será realizada no dia 03 de maio de 2020, com previsão de início às 08h 
(oito horas) e término às 12h (doze) horário de Cuiabá/MT. Esses horários estão sujeitos a 
alteração, considerando-se o número de inscritos no Processo Seletivo e a quantidade de 
carteiras e salas, disponíveis no Município. 
10.2. Previsão para divulgação do local de prova objetiva dia 28 de abril de 2020. A ser 
publicado em Edital complementar. 
 

Passa-se a ler:  

 10. DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

10.1. A prova objetiva será realizada no dia 10 de maio de 2020, com previsão de início às 08h 
(oito horas) e término às 12h (doze) horário de Cuiabá/MT. Esses horários estão sujeitos a 
alteração, considerando-se o número de inscritos no Processo Seletivo e a quantidade de 
carteiras e salas, disponíveis no Município. 
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10.2. Previsão para divulgação do local de prova objetiva dia 04 de maio de 2020. A ser 
publicado em Edital complementar. 

 

3. EXCLUI-SE do Edital o texto tachado:  

ANEXO III 
                 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
CARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO OU COMPLETO 

 
 

 OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CNH CAT D. 
 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. 

 

(...) 

 

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I CNH CAT D: 

Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade 

de autos; Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos 

automotivos de veículos; Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos 

equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc; 

Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do 

veículo; Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997, atualização e Legislação 

Complementar; Resoluções do CONTRAN. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (COZINHA 

ÚNICA), APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL: Organização do local de trabalho e 

processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, 

meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. 

Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, 

conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais 

de trabalho. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e 

materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre 

atividades específicas de acordo com o cargo. 

 

4. Onde se lia: 

ANEXO IV  
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 002/2020  

Data Eventos 

06/04/2020 Publicação Edital do Processo Seletivo 

07 e 08/04/2020 Prazo para impugnação ao Edital 

13/04/2020 Publicação das respostas as impugnações ao Edital 

07/04 a 20/04/2020 Período das inscrições 

07 a 09/04/2020 Data de pedido de isenção de taxas 
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14/04/2020 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas 

15 e 16/04/2020 Prazo para recurso contra a divulgação ao pedido de isenções de taxas 
indeferidas. 

18/04/2020 Divulgação do resultado dos recursos contra a isenção de taxas indeferidas. 

21/04/2020 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário. 

23/04/2020 Publicação da Relação dos inscritos 

24 a 27/05/2020 Prazo para recurso em relação a relação dos inscritos 

28/04/2020 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos 

28/04/2020 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições 

28/04/2020 Publicação do Edital Complementar – Local de provas, objetiva, e títulos 

03/05/2020 Prova objetiva e entrega de títulos. 

04/05/2020 Publicação gabarito preliminar da prova objetiva. 

05 e 06/05/2020 Período de recursos contra o gabarito preliminar. 

18/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o gabarito preliminar da 
prova objetiva; Publicação do gabarito oficial da prova objetiva; 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de 
Títulos. 

18 a 20/05/2020 Período de Recurso contra o Resultado da Prova de Títulos. 

25/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o Resultado preliminar da prova 
de Títulos; Divulgação do resultado definitivo da Prova de Títulos; 
Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no 
Processo Seletivo de Jaciara. 

26 e 27/05/2020 Prazo de recurso contra o resultado preliminar dos classificados e aprovados 
no Processo Seletivo de Jaciara. 

29/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra a relação ao resultado preliminar 
dos classificados e aprovados no processo seletivo; 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 001/2020, do 
Município de Jaciara - MT. 

02/06/2020 em 
diante 

Previsão de Homologação do Processo Seletivo de Jaciara, pela Gestão 
Municipal. 

 

Passa-se a ler:  
ANEXO IV  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 002/2020  

Data Eventos 

06/04/2020 Publicação Edital do Processo Seletivo 

07 e 08/04/2020 Prazo para impugnação ao Edital 

13/04/2020 Publicação das respostas as impugnações ao Edital 

07/04 a 24/04/2020 Período das inscrições 

07 a 09/04/2020 Data de pedido de isenção de taxas 

14/04/2020 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas 

15 e 16/04/2020 Prazo para recurso contra a divulgação ao pedido de isenções de taxas 
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indeferidas. 

18/04/2020 Divulgação do resultado dos recursos contra a isenção de taxas indeferidas. 

27/04/2020 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário. 

29/04/2020 Publicação da Relação dos inscritos 

30/04/2020 a 
01/05/2020 

Prazo para recurso em relação a relação dos inscritos 

04/05/2020 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos 

04/05/2020 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições 

04/05/2020 Publicação do Edital Complementar – Local de provas, objetiva, e títulos 

10/05/2020 Prova objetiva e entrega de títulos. 

11/05/2020 Publicação gabarito preliminar da prova objetiva. 

11 e 12/05/2020 Período de recursos contra o gabarito preliminar. 

18/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o gabarito preliminar da 
prova objetiva; Publicação do gabarito oficial da prova objetiva; 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de 
Títulos. 

18 a 20/05/2020 Período de Recurso contra o Resultado da Prova de Títulos. 

25/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra o Resultado preliminar da prova 
de Títulos; Divulgação do resultado definitivo da Prova de Títulos; 
Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no 
Processo Seletivo de Jaciara. 

26 e 27/05/2020 Prazo de recurso contra o resultado preliminar dos classificados e aprovados 
no Processo Seletivo de Jaciara. 

29/05/2020 Divulgação da decisão dos recursos contra a relação ao resultado preliminar 
dos classificados e aprovados no processo seletivo; 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 001/2020, do 
Município de Jaciara - MT. 

02/06/2020 em 
diante 

Previsão de Homologação do Processo Seletivo de Jaciara, pela Gestão 
Municipal. 

 

 
 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. 

 
 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-2017-2020 

 

 


