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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020-B 

 
O Prefeito Municipal de Colniza/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 Processo Seletivo Simplificado nº 002/2020, conforme abaixo 
discriminado: 
 
I - Prorrogar as inscrições até o dia 25 de março de 2020. 
 
II – Prorrogar a data de vencimento do boleto bancário para o dia 26 de março de 2020. 
 
III – Prorrogar a data de encaminhamento dos documentos dos candidatos inscritos como PNE para o dia 26 de março 
de 2020. 
 
IV – Alterar a data de divulgação do Edital de Homologação das inscrições para o dia 02 de abril de 2020. 
 
V – Alterar a data de realização da Prova Escrita objetiva e da Prova Prática para o dia 19 de abril de 2020, mantendo-
se os mesmos horários. 
 
VI – Alterar a data de divulgação do Gabarito Oficial da prova escrita, bem como, do Resultado Preliminar para o dia 28 
de abril de 2020. 
 
VII – Alterar a data de divulgação do resultado final para o dia 04 de maio de 2020. 
 
VIII – Em virtude da alteração da data de realização da prova escrita objetiva, os candidatos inscritos anteriormente e que 
não tenham mais interesse em participar do presente Processo Seletivo Simplificado, deverão solicitar o reembolso da 
referida taxa de inscrição, até o dia 25 de março de 2020, junto ao endereço eletrônico: klcconsultoria@gmail.com, 
informando: nome completo, cargo, nome do banco, número da agência, número da conta corrente e nome do correntista. 
 

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

 
 

Colniza- MT, 16 de março de 2020. 
  

 
 
 

Prefeito Municipal 
 


