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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO 2 - PRORROGAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Itanhangá - MT, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO, tendo em 

vista o interesse público, bem como, a falta de candidatos inscritos em determinadas micro áreas, que fará as 
seguintes retificações no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 para contratação e 
formação de cadastro reserva de servidores, conforme abaixo discriminado: 

 
- PRORROGAR as inscrições até as às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de agosto de 2019 (horário de 
Brasília). 
 
- O boleto bancário, com vencimento para o dia 13/08/2019, disponível no menu do candidato do endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso somente até as 17 horas do dia 12 de 
agosto de 2019 (horário de Brasília). 
 
- O edital de homologação das inscrições complementares (se houver) será divulgado no dia 14/08/2019. 
 
- ALTERAR a data de realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA, bem como, da Entrega do Comprovante de 
Residência para os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde para o dia 18 de agosto de 2019, 
com início às 08h30min. (horário local).  
 
- ALTERAR a data de divulgação do GABARITO OFICIAL E DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA 
OBJETIVA para o dia 28 de agosto de 2019. 
 
- ALTERAR a data de divulgação do resultado final para o dia 04 de setembro de 2019. 
 
- RETIFICAR o ANEXO IV – Cronograma do processo Seletivo Público. 

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

 
 

Itanhangá- MT, 05 de agosto de 2019. 
  
 
 

EDU LAUDI PASCOSKI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EDILAINE ALVES DA SILVA  
Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Público 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 

Data Evento 
14/08/2019 Divulgação de edital de homologação das inscrições complementares (se 

houver). 
18/08/2019 Data de realização da Prova escrita objetiva. 
18/08/2019 Entrega do Comprovante de Residência para os candidatos ao cargo de 

Agente Comunitário de Saúde. 
19/08/2019 Divulgação do gabarito preliminar. 

20 e 21/08/2019 Período para interposição de recursos do gabarito preliminar. 
28/08/2019 Divulgação do gabarito Oficial. 
28/08/2019 Divulgação do resultado preliminar. 

29 e 30/08/2019 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar.  
04/09/2019 Resultado – recursos contra resultado preliminar. 
04/09/2019 Resultado final do Processo Seletivo Público. 
09/09/2019 Homologação do Resultado Final 

 
- Este cronograma tem caráter orientador, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de 
ajustes operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT em acordo com a KLC – Consultoria 
em Gestão Pública Ltda. 
 
- Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Processo Seletivo Público serão objeto de publicação por 
editais afixados na Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT, município 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/, no site da prefeitura no endereço eletrônico 
http://www.itanhanga.mt.gov.br e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do 
Processo Seletivo Publico www.klcconcursos.com.br. 
 
- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, os comunicados e os editais referente 
ao andamento deste Processo Seletivo Público, divulgados nos meios acima mencionados. 

 


