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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2017 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA DO OESTE/MT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em consonância com o que prescreve o art. 37, 
inciso IX da Constituição Federal, a Lei Municipal nº 172/2005 e Lei Municipal nº 517/2017, para 
todos os efeitos, a saber, através da Comissão Especial, instituída através da Portaria nº 099/2017, 
coordenar, acompanhar e fiscalizar todas as fases desse Processo Seletivo Simplificado, RESOLVE: 

 

I. Comunicar que não houve recursos sobre a divulgação da relação do Gabarito das Provas 
Objetivas; 

 

II. Divulgar o Resultado das Provas Objetivas, realizadas no dia 07/05/2017; 
 

III. No edital de Processo Seletivo nº 001/2017: 
Onde se lê: “5.1.4. As provas escritas e objetivas terão caráter Classificatório e Eliminatório, 

considerando-se habilitado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
pontos em cada conteúdo (disciplina) da prova objetiva”. 

Leia-se: “5.1.4. As provas escritas e objetivas terão caráter Classificatório e Eliminatório, 
considerando-se habilitado o candidato que obtiver no mínimo 40% (quarenta por cento) de pontos 
em cada conteúdo (disciplina) da prova objetiva”. 

 

IV. Definir o prazo de 01 (um) dia útil para apresentação de recursos na forma prevista do 
Item 8.2 e 8.3 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2017, contado da data da publicação deste 
Edital através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 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. 

 

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 de Conquista do 
Oeste/MT e Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico em 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/. 

 

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

Conquista do Oeste/MT, 12 de Maio de 2017. 
 

Maria Lucia de Oliveira Porto 
Prefeita Municipal de Conquista do Oeste/MT 

 
Celia Romualdo da Costa Reis 

Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado 
 

Maria Conceição de Freitas 
Membro da Comissão 

 
Mayla Clicia da Silva Farias 

Membro da Comissão 
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