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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021 ao EDITAL Nº 009/2021 DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO  

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA, 
MT usando de suas atribuições legais, por 
meio desta Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, instituída através da 
Portaria Municipal 1192/2021, faz saber a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele 
tomarem conhecimento; 

  

RESOLVE:  

I. Comunicar a prorrogação da data da prova do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado 009/2021; 

II.       Altera os itens 5.1, 6.1, 6.2, 6.3 e o Anexo VI o restante permanece 
inalterado; 

 

5.1.  LOCAIS E HORÁRIOS DAS PROVAS: 

a) As provas objetivas (para os cargos de Professores, Nutricionistas) serão 

realizadas no dia 19 de dezembro de 2021 (domingo), na Escola Municipal Juscelino 

Kubistchek de Oliveira, situado à Rua Cuiabá, s/nº, bairro Jardim Esperança, no 

horário das 08h00min (oito horas) às 11h00min (onze horas); 

b) As provas práticas (para os cargos de condutor de veículo escolar e para motoristas CAT 

D/E) serão realizadas no mesmo dia 19 de dezembro de 2021, no horário das 14h00min 

(quatotrze horas) às 17h00min (dezessete horas), na sede da Secretaria Municipal de Obras, 

Setor Industrial na rotatória Avenida Pedro de Alcântara, s/n, no  mesmo horário citado acima. 

Munidos de Documentos de Habilitação, lembrando que não será permitido o atraso do (a) 

candidato (a). 

6.1. O gabarito da prova objetiva do Teste Seletivo Simplificado será publicado no dia 20 
de dezembro de 2021, a partir das 13:00h no site www.paranaita.mt.gov.br. 
 

6.2. O resultado parcial da prova objetiva, prática e títulos será divulgado da seguinte 
forma: 

a) Dia 03 de janeiro de 2022 – resultado de pontuação da primeira etapa (prova 

objetiva) somente para professores, nutricionistas. Nesta data também será divulgada 

o resultado da prova prática do Condutor de Veiculos e Motoristas CAR D/E, ambos 

no site www.paranaita.mt.gov.br. 
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b) Dia 06 de janeiro de 2022 - resultado de pontuação da segunda etapa (prova de 
Titulos) para professores e Nutricionistas, será divulgado no site 
www.paranaita.mt.gov.br. 

 
6.3.    Os Resultados Finais serão computados os pontos obtidos na 1ª etapa (prova 

objetiva), somados aos pontos da 2ª etapa (prova de titulos), e será divulgado no dia 
14 de janeiro de 2022, pelo site www.paranaita.mt.gov.br.  

 
III Definir o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recursos, contado da 

data da publicação deste Edital. 
 

IV Autoriza a reedição do Edital com as alterações. 
 

 
Comissão do Teste Seletivo Simplificado, em Paranaíta-MT., 12/11/2021 

 

_______________________________ 
Osmar Antônio Moreira 

Prefeito Municipal 
 

_______________________________ 
Maria Jose Lombardo 

Presidente da Comissão 
 


