PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2014
EDITAL COMPLEMENTAR 006/2014

A Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
001/2014 do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital
001/2014, Considerando a realização das provas objetivas no dia 02/03/2014;
Considerando o julgamento dos recursos administrativos apresentados em relação
à divulgação do gabarito das provas,
RESOLVE:
I-

Divulgar a listagem final e parcial dos candidatos classificados com vaga e

dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2014, conforme anexos I e II que
integra este Edital Complementar;
II- Definir prazo de dois dias úteis, para apresentação de recursos na forma
prevista no edital 001/2014, contado da data de publicação deste Edital Complementar;
III- Os Recursos serão recebidos na sala Cidadão no Paço Municipal Miguel
Botelho de Carvalho na Prefeitura no horário das 7h as 13 horas.
IV- Comunicar que o referido resultado se encontra a disposição dos interessados
no mural da Prefeitura de Mirassol D’Oeste-MT e no site www.mirassoldoeste.mt.gov.br;
V- Comunicar que a Listagem contendo as notas individualizadas, bem como
contagem de ponto para o cargo de Professor se encontra em poder desta comissão à disposição dos
interessados em caso de dúvidas;
VI- Comunicar que os candidatos com classificação parcial para 2º etapa que as
provas práticas e teste de aptidão física serão realizados no dia 16 de março no horário das 08h as
11h, nos seguintes locais:
a) Cargo de Auxiliar Serviços Externos, Trabalhadores de Serviços de

Manutenção de Edifícios e Logradouros, Monitor de Esportes e Monitor de Recreação e
Jogos, que as provas práticas e teste de aptidão física serão realizadas, no Estádio Municipal

Aguinaldo de Freitas – Bairro Mutirão. Os candidatos deverão apresentar-se com 01 (uma) hora de
antecedência do horário previsto, munidos de documentos de identificação com foto e atestado
médico.
b) Monitor

de Informática

e Assistente de Informática, Auxiliar

Administrativo e Agente Administrativo no - Laboratório de Informática da Escola “Centro
Educacional Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré” no Jardim São Paulo;
c)

Cargo de Motorista, que as provas práticas serão realizadas no Pátio da

Prefeitura localizado à Rua Antonio Tavares nº 3310 – Centro.

Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2014.

EDIRLEI ALVES BORGES COSTA
Presidente da Comissão

