CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 007
DIVULGA RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROVAS DO
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Senhor FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado
de Mato Grosso, por meio da Comissão Examinadora do Concurso Público, conforme
Portaria nº 309, de 07 de fevereiro de 2020, em cumprimento ao disposto no item 18.6
do Edital de Concurso Público nº 001/2020, torna público o que segue:
Considerando o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde da
pandemia do vírus COVID-19, das orientações do Ministério da Saúde e da
determinação pela Lei 11.110, de 22 de abril de 2020, o Candidato terá
obrigatoriamente que utilizar máscara para acesso aos locais de provas (Escola) e
realização das provas (salas), como objetivo de prevenir a contaminação e disseminação
do novo corona-vírus;
Considerando a publicação do Decreto Municipal nº 4.754, de 23 de abril de
2020, que dispõe sobre liberação parcial e condicionada das atividades em razão da
pandemia covid-19, e demais disposições legais pertinentes e aplicáveis sobre o
assunto, resolve que:
1. FICAM RETIFICADAS AS DATAS DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
001/2020, ESTABELECIDO NO ITEM 3.1 DO EDITAL, CONFORME CRONOGRAMA A
SEGUIR:
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Retificado pelo Edital Complementar nº 007, de 24/04/2020

Das Inscrições

Data Prevista

Publicação do Edital de Abertura
Período de Impugnação contra o Edital de Abertura
Resultado julgamento de recurso contra o Edital de Abertura
Período geral de realização das inscrições
Protocolo do Requerimento de Inscrição como Pessoa com
Deficiência-PcD, nos termos do item 6.3.1, deste Edital
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição
Divulgação do resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa
de inscrição, deferidas e indeferidas
Período de interposição de recursos contra indeferimento de pedido
de isenção da taxa de inscrição
Divulgação do resultado final das solicitações de isenção da taxa de
inscrição, deferidas e indeferidas
Data de vencimento dos boletos de inscrição
Publicação da Lista preliminar de Inscritos Deferidos e Indeferidos,
com PcD.
Período de interposição de recurso contra a Lista preliminar de
Inscritos Deferidos ou Indeferidos, com PcD.

28/02/2020
28/02/2020 a 02/03/2020
Até o dia 06/03/2020
De 13/03/2020 a 01/04/2020
De 13/03/2020 a 02/04/2020
De 13/03/2020 a 19/03/2020
Até o dia 25/03/2020
26/03/2020 e 27/03/2020
Até o dia 31/03/2020
02/04/2020
Até o dia 07/04/2020
08/04/2020 e 09/04/2020

Publicação da Lista de Homologação dos Candidatos inscritos.
Das Provas e Entrega de Títulos
Publicação dos locais e horários de realização das provas objetivas e
dissertativas
Data da realização das provas objetivas, dissertativas e entrega de
títulos
Publicação dos locais e horários de realização das provas práticas e
dissertativas, bem como entrega de títulos – 2ª Etapa
Data de realização das provas práticas e dissertativas, bem como
entrega de títulos - 2ª Etapa

Até o dia 16/04/2020
Data Prevista

Dos Resultados

Data Prevista

Até o dia 15/05/2020
31/05/2020
Até o dia 15/06/2020
21/06/2020

Até as 16h00 do dia
01/06/2020

Publicação do gabarito preliminar de provas objetivas
Período de interposição de recursos contra os gabaritos preliminares
das provas objetivas
Publicação dos Classificados para 2ª etapa, julgamento de recursos de
provas objetivas e gabaritos oficiais
Período de interposição de recursos contra Lista de Classificados para
2ª etapa
Lista de Classificados definitiva para 2ª etapa e resultado do
julgamento de recursos
Divulgação do resultado das provas práticas, das provas dissertativas e
padrão de resposta, da pontuação de títulos e Resultado Preliminar do
Concurso
Período de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar
Publicação do julgamento de recursos contra a Resultado Preliminar e
Resultado Final do Concurso Público
Do Prazo de Interposição de Recursos
Recurso contra omissões ou erros materiais nas seguintes etapas: (I)
Impugnação do Edital; (II) divulgação das listas de solicitação de
isenção da taxa de inscrição, deferidas ou indeferidas; (III) divulgação
das listas de Candidatos inscritos deferidos e indeferidos, confirmados
e não confirmados como pcd; (IV) publicação dos gabaritos de provas
objetivas e padrão de resposta das provas dissertativas; (V) divulgação
da relação dos Candidatos classificados para a segunda fase (se
houver); (VI) divulgação da pontuação de Títulos deferidos e
indeferidos, resultado das provas práticas e pontuação da prova
dissertativa; e (VII) divulgação do Resultado Preliminar dos Candidatos
Aprovados, Classificados, destacando pessoas com deficiência-pcd

02/06/2020 e 03/06/2020
Até o dia 15/06/2020
16/06/2020 e 17/06/2020
Até o dia 19/06/2020
Até o dia 25/06/2020
26/06/2020 e 29/06/2020
Até o dia 01/07/2020

2 dias úteis, a contar do dia
subsequente ao da divulgação
das respectivas etapas, no
período das 00h00 do primeiro
dia às 23h59 do último dia.

Este Edital poderá ser consultada no site oficial da Prefeitura www.lucasdorioverde.mt.gov.br
e
site
da
empresa
organizadora
www.grupoatame.com.br/concurso/
Lucas do Rio Verde-MT, 27 de abril de 2020.
FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

