
 

1 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 - A 

  
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 suas alterações, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará a seguinte ALTERAÇÃO no Edital de 
Concurso Público nº 001/2015, conforme abaixo discriminado: 

 
I – No item 7.1 onde se lê: 
 
7.1. Para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador, a avaliação constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória) e Prova de Títulos (classificatória). 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 
Informática 05 4,0 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 05 4,0 20,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova de títulos). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato.   
 
Leia-se: 
 
7.1. Para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador, a avaliação constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória) e Prova de Títulos (classificatória). A prova escrita objetiva será composta por 40 (quarenta 
questões) 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 25 2,5 62,5 pontos 
Informática 05 2,5 12,5 pontos 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova de títulos). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato.   
 

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

Alta Floresta - MT, 11 de agosto de 2015. 
 
 

Diretor Executivo do IPREAF 


