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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2014 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014  

O IPREAF – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta - MT, através de seu 
Diretor Executivo, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e na 
Lei Municipal nº 1.931/2011 e mediante as condições estipuladas no Edital de Concurso Público nº 001/2014 e 
demais disposições legais aplicáveis, RESOLVE: 

 
1 - PRORROGAR o prazo final para as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão de 

Pessoal, pelo Regime Estatutário, até o dia 30 de setembro de 2014. 
Desta forma fica alterado o item 2.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: "2.1. As 

inscrições ficarão abertas: até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro de 2014, através do 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br .  

 
2 -  Alterar as seguintes datas constantes do referido Edital:  
 
• Último dia para pagamento do boleto referente ao pedido de inscrição dia 01/10/2014;  
Desta forma ficam alterados os itens 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.5 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

001/2014: "2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 01/10/2014; 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 01/10/2014, disponível no endereço eletrônico 

www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line;" 

"2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 
01/10/2014, não serão aceitas;" 

 
• Último prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição – 22/09/2014; 
Desta forma fica alterado o item 3.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"3.1 - Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, poderão 

solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, até 22 de setembro de 2014, através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.klcconcursos.com.br. 
Essa ficha preenchida e impressa, em duas vias, deverá ser entregue na sede do IPREAF, localizada na Avenida 
Ariosto da Riva, n° 3117, centro, Alta Floresta - MT, no horário das 08:00hs às 13:00hs. 

 
• Prazo para divulgação da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição – 25/09/2014; 
Desta forma fica alterado o item 3.1.3 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"3.1.3 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição será divulgado no dia 25 de setembro de 2014, pelo site www.klcconcursos.com.br." 
 
• O prazo para entrega do LAUDO de comprovação da condição de PNE e o prazo para requerer 

condições especiais para realização das provas será o dia 01/10/2014;  
Desta forma ficam alterados os itens 4.1.5 e 4.1.6 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014:  
"4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 

protocolar envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO IPREAF – ALTA FLORESTA - MT / LAUDO 
MÉDICO”, na sede do IPREAF, localizada na Avenida Ariosto da Riva, n° 3117, centro, Alta Floresta - MT, no 
horário das 08:00hs às 13:00hs, até o dia 01 de outubro de 2014, contendo: 

a) Laudo médico original e expedido no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
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assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e 
opção de cargo; 

"4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão 
solicitá-la, por escrito, após a realização da sua inscrição, protocolando envelope identificado com os dizeres: 
“CONCURSO IPREAF – ALTA FLORESTA - MT / PROVA ESPECIAL”, na sede do IPREAF, localizada na Avenida 
Ariosto da Riva, n° 3117, centro, Alta Floresta - MT, no horário das 08:00hs às 13:00hs, até o dia 01 de outubro 
de 2014, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência da qual é portador." 

 
• Data da homologação das inscrições – 06/10/2014; 
Desta forma fica alterado o item 6.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"6.1. Será divulgada no dia 06/10/2014 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 

homologadas, assim como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do IPREAF -MT (www.ipreaf.com.br), afixada em Edital no IPREAF - MT 
e no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br.  É de 
responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 

 
• Data de realização das provas – 19/10/2014;  
Desta forma fica alterado o item 8.1.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"8.1.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital será aplicada no dia 19 de 

outubro de 2014, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de 
Homologação das Inscrições." 

 
• Data da divulgação do resultado final – 27/10/2014;  
Desta forma fica alterado o item 15.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"15.1. O resultado das provas objetivas será divulgado no dia 27/10/2014, a partir das 17h00min, 

mediante edital publicado no Órgão de Imprensa Oficial do IPREAF - MT (www.ipreaf.com.br), afixado em Edital 
no IPREAF – MT e no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br." 

 
• Data da homologação do resultado final – 03/11/2014;  
Desta forma fica alterado o item 16.1 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014: 
"16.1. A homologação do resultado final será divulgada no dia 03/11/2014, a partir das 13h00min, 

mediante edital publicado no Órgão de Imprensa Oficial do IPREAF - MT (www.ipreaf.com.br), afixado em Edital 
no IPREAF – MT e no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br."  

 
3. Manter todas as demais disposições constantes do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014 
 

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

Alta Floresta - MT, 11 de setembro de 2014. 
 
 
 

Diretor Executivo do IPREAF 


