
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Avenida Antônio Ferreira Sobrin

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 00

A Senhora DELIA MOURA CUNHA
DO CONCURSO PÚBLICO
dezembro de 2021, em cumprimento ao disposto no item 18.

001/2022, torna público o que segue:

 

Considerando que foi constatado pelo sistema de controle da Empresa or

Concurso, que na publicação das listas de Deferidos e Indeferidos, do Edital Complementar nº 

003, de 18 de fevereiro de 202

figurou na lista de candidatos Indeferidos, devido ao não processa

do boleto de sua inscrição. No entanto, verificou

realizado na forma e prazo estabelecidos no Edital de Abertura e suas complementações.

 

1. Com base no que estabelece o item 

Examinadora do Concurso Público poderá rever seus atos quando constatados caso de erros 

materiais, com manifestação posterior ou de ofício, resolve corrigir a lista de Candidatos 

Inscritos Homologados, incluindo 

ANEXO I deste Edital Complementar.

 

  A íntegra deste Edital poderá ser consultada no site 

www.jaciara.mt.gov.br/e site da empresa o
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CONCURSO PÚBLICONº 001/2022 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005 

 
RETIFICA A LISTA DE INSCRITOS HOMOLOGADOS

 

 
DELIA MOURA CUNHA, presidente da COMISSÃO EXAMINADORA 

DO CONCURSO PÚBLICO nº 001/2022,nomeada pela Portaria nº 344/2021, de 16 de 
, em cumprimento ao disposto no item 18.6 do Edital de Concurso Público

, torna público o que segue: 

Considerando que foi constatado pelo sistema de controle da Empresa or

Concurso, que na publicação das listas de Deferidos e Indeferidos, do Edital Complementar nº 

de 2022, no Anexo II,a candidataJESSICA RODRIGUES DA SILVA

figurou na lista de candidatos Indeferidos, devido ao não processamento da baixa do pagamento 

do boleto de sua inscrição. No entanto, verificou-se que o referido pagamento foi devidamente 

realizado na forma e prazo estabelecidos no Edital de Abertura e suas complementações.

Com base no que estabelece o item 15.6 do Edital de Abertura, que a Comissão 

Examinadora do Concurso Público poderá rever seus atos quando constatados caso de erros 

materiais, com manifestação posterior ou de ofício, resolve corrigir a lista de Candidatos 

Inscritos Homologados, incluindo a candidata JESSICA RODRIGUES DA SILVA

ANEXO I deste Edital Complementar. 

A íntegra deste Edital poderá ser consultada no site oficial da Prefeitura 

site da empresa organizadora –www.atamemt.com.br/concurso/

Jaciara-MT, 25 de fevereiro de 2022. 

 
DELIA MOURA CUNHA 

Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público 

x (66) 3461-7900 

RETIFICA A LISTA DE INSCRITOS HOMOLOGADOS. 

COMISSÃO EXAMINADORA 
Portaria nº 344/2021, de 16 de 

Concurso Público nº 

Considerando que foi constatado pelo sistema de controle da Empresa organizadora do 

Concurso, que na publicação das listas de Deferidos e Indeferidos, do Edital Complementar nº 

JESSICA RODRIGUES DA SILVA 

mento da baixa do pagamento 

se que o referido pagamento foi devidamente 

realizado na forma e prazo estabelecidos no Edital de Abertura e suas complementações. 

15.6 do Edital de Abertura, que a Comissão 

Examinadora do Concurso Público poderá rever seus atos quando constatados caso de erros 

materiais, com manifestação posterior ou de ofício, resolve corrigir a lista de Candidatos 

JESSICA RODRIGUES DA SILVA, conforme 

Prefeitura Municipal - 

www.atamemt.com.br/concurso/ 

 


