
 

EDITAL COMPLEMENTAR 004 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFLICADO Nº 001/2023 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com 

as disposições constitucionais referentes ao assunto, para todos os efeitos, a saber:  

 

I. Divulgar que não houve recursos interpostos sobre a relação dos candidatos inscritos. 

II. Homologar a relação de candidatos inscritos. 

III. Divulgar o Resultado Final Definitivo do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022, em anexo, 

organizado por área, cargo e ordem de pontuação, já contemplado o critério de desempate. Não houve 

candidatos inscritos na condição de Portadores de Necessidades Especiais. 

IV. Considerando que foram executadas todas as fases do Processo Seletivo previsto no Edital de 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023; 

V. Considerando que foram esgotados todos os prazos recursais, previsto no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 001/2023; 

VI. Considerando que não houve recursos sobre a divulgação do Resultado Classificatório relativo ao 

edital complementar 003. 

VII. Considerando que nada mais havendo a tratar e dando por encerrada suas atividades, a COMISSÃO 

COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, por seus integrantes infra-

assinados, apresenta o RELATÓRIO FINAL, contendo o Resultado Final, por ordem de cargo e 

classificação dos candidatos “CLASSIFICADOS/APROVADOS, CLASSIFICADOS/EXCEDENTE”, os 

quais comporão a Relação de Candidatos, sendo de parecer Favorável, ratificando sua apresentação 

para a devida homologação do Resultado Final, colocando-os à disposição do Prefeito Municipal, para 

quaisquer esclarecimentos que se fizeram necessário; 

VIII. O candidato, após a convocação, terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentar os 

documentos necessários para contratação, conforme item 3.3 do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado 001/2023, devendo entrar em exercício da função também no prazo de 15 (quinze) dias, 

fato que ocorrerá somente se o candidato for considerado apto para o desempenho da mesma. 

IX. Sendo este o relatório da Comissão de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. 

X. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: 

https://www.novaguarita.mt.gov.br/, no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial do 

Município de Nova Guarita-MT, disponível em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.  

 

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

 

Nova Guarita - MT, 03 de março de 2023. 

 

 

REGIANE DE FÁTIMA ARRUDA - Presidente da Comissão.  

 

IDIANÊS TEREZINHA MACHADO - Secretária da Comissão. 

 

POLIANA DE SOUZA LOPES - Membro da Comissão.  

 

IGOR DE OLIVEIRA GABRIEL - Membro da Comissão. 
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