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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 – RETIFICAÇÃO 2

O Prefeito Municipal de Campo Verde - MT, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no
Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais 2.466/2019 e 2.740/21, TORNA PÚBLICO,
que fará a seguinte retificação, conforme abaixo discriminado:
I - RETIFICAR O ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS, divulgando o conteúdo programático de LÍNGUA
PORTUGUESA (NÍVEL SUPERIOR), conforme segue:
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e
formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e
grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição
- conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e
nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência
verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e
sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Campo Verde - MT, 12 de novembro de 2021.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

KAUANA CARVALHO SOARES
Presidente em Substituição da Comissão Especial
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
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ANEXO IV - CRONOGRAMA
EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura

10/11/2021

Período geral de realização das inscrições

11 a 25/11/2021

Período de inscrições com solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

11 e 12/11/2021

Publicação do resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
deferidas e indeferidas.
Período de Recursos contra indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do
pagamento de taxa
Publicação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de inscrição com
solicitação de isenção do pagamento de taxa

17/11/2021
18 e 19/11/2021
24/11/2021

Data limite para impressão do boleto da taxa de inscrição

26/11/2021

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição

26/11/2021

Publicação do Edital de Homologação das inscrições e publicação dos locais de
realização da Prova Objetiva

01/12/2021

Período de Recursos contra Lista de Inscritos Indeferidos

02 e 03/12/2021

Publicação do Edital de Homologação das inscrições complementar

08/12/2021

Realização das provas Objetivas e Entrega de Títulos

19/12/2021

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas

20/12/2021

Período de Recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas

21 e 22/12/2021

Publicação do Gabarito Final Pós-Recursos

04/01/2022

Publicação do resultado preliminar das Provas (Escrita Objetiva, Prova Prática e Títulos)

04/01/2022

Período de Recursos contra Resultado Preliminar

05 e 06/01/2022

Publicação do resultado da análise dos recursos contra Resultado Preliminar

07/01/2022

Realização da Prova Prática

09/01/2022

Resultado Preliminar da Prova Prática

12/01/2022

Período de Recursos contra Resultado Preliminar

13 e 14/01/2022

Publicação do resultado da análise dos recursos contra Resultado Preliminar

18/01/2022

Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para Homologação

18/01/2022

- Este cronograma tem caráter orientador, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes
operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT em acordo com a KLC – Consultoria em Gestão
Pública Ltda.
- Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Simplificado serão objeto de publicação por
editais afixados na Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, publicado na internet, no diário oficial do município e
nos endereços eletrônicos www.klcconcursos.com.br e www.campoverde.mt.gov.br.
- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, os comunicados e os editais referente ao
andamento deste Processo Seletivo Simplificado, divulgados nos meios acima mencionados.

