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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2017 – B - CARGO PÚBLICO  

O Prefeito Municipal de Itaúba - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma Prevista no Art. 37 
da Constituição Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, 
TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes ALTERAÇÕES no Edital de  CONCURSO PÚBLICO nº 
002/2017, conforme abaixo discriminado: 

 
I – ALTERAR  redação do item 7.1 para o que segue: 

 
7.1. Para os cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico de Enfermagem para Sala de Vacinas a avaliação 
constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e 
cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 

Tipo de Prova Nº de questões Valor de cada 
questão  

Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 

Conhecimentos Gerais 03 4,0 12,0 pontos 

Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
 II – ALTERAR a redação do item 7.4 para o que segue: 
 
7.4. Para os cargos de Enfermeiro, Professor e Psicólogo, a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter 
eliminatório e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 

Tipo de Prova Nº de questões Valor de cada 
questão  

Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 6,0 60,0 pontos 

Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos 

Conhecimentos Gerais 03 4,0 12,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova de títulos). 
 
 III – ALTERAR a redação do item 9.1 para o que segue:   
 
9.1. Os documentos relativos aos Títulos, para o cargo de Enfermeiro, Professor e Psicólogo, deverão ser 
entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da Prova Escrita Objetiva, ao fiscal da sala.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Itaúba - MT, 16 de janeiro  de 2018 

 
 Prefeito Municipal 


