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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO 1 

 
O Prefeito Municipal de Campo Verde - MT, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que 

fará as seguintes retificações no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, conforme abaixo 
discriminado: 

 

I - Retificar os itens 2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.5 conforme segue: 
 
2.1. As inscrições ficarão abertas entre às 09 horas do dia 23 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do 

dia 22 de outubro de 2019, através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. 
2.1.1. Será disponibilizado terminal com internet no período das inscrições de segunda a sexta-feira, das 

07h00 às 13h00 na Sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, sito a Praça dos Três Poderes, 
N.º 03, Bairro: Centro, Cidade: Campo Verde-MT. 

2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br 
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo Seletivo Simplificado e efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, selecionar o cargo 

pretendido, transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 24/10/2019. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 24/10/2019, disponível no menu do candidato do 

endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso somente até as 
17h00 do dia 23 de outubro de 2019, 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 24/10/2019, 
não serão aceitas; 

 

II - Retificar o item 3.2.1 conforme segue: 
 
3.2     O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (anexo III) deverá: 

3.2.1 Ser protocolado presencialmente nos dias 23 à 25/09/2019, em ENVELOPE LACRADO endereçado 
à Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo Público, na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Verde-MT, contendo cópia da documentação exigida deste edital, no horário das 07h00 às 13h00; ou  

 
 

III - Retificar os itens 4.1.5 e 4.1.6 conforme segue: 
 

4.1.5 As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 
encaminhar via e-mail – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 23/10/2019, os seguintes 
documentos: 

a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo 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 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 
encaminhar a solicitação de “condição especial”, via e-mail – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 
23/10/2019, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência da qual é portador. 

 

IV - Retificar o item 5.1 conforme segue: 
 
5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser divulgada no dia 30 

de outubro de 2019, bem como o horário e local de realização das provas. A relação será publicada nos 
endereços eletrônicos www.klcconcursos.com.br, www.campoverde.mt.gov.br e Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso. 

 

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
mailto:klcconsultoria@gmail.com
mailto:klcconsultoria@gmail.com
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.campoverde.mt.gov.br/
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V - Retificar os itens 6.1.5 e 6.1.6 conforme segue: 
 

6.1.5 Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou 
qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas, bem como, 
fica proibida a realização da prova usando boné, óculos escuros e relógios. Os aparelhos "celulares", 
relógios ou outros aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e permanecer lacrados em 
embalagem específica ser fornecida pela empresa responsável pelo processo sob a mesa do 
respectivo candidato durante todo o período da prova. 

6.1.6 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
acima especificados ou que qualquer aparelho que estiver sob sua posse, mesmo que desligado, 
emitir algum tipo de som será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  

 

VI - Retificar o item 9.1 conforme segue: 
 
9.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 17 de novembro de 2019, conforme escala 

abaixo, sendo que os locais serão divulgados no dia 30 de outubro de 2019 quando da publicação do Edital 
de Homologação das Inscrições. 

 
- Início 08h00min (horário local): cargos de Nível Fundamental, Médio e Médio-Técnico.  
- Início 14h00min (horário local): cargos de Nível Superior. 

 

VII - Retificar o item 12.1.1 conforme segue: 
 
12.1 A prova prática está prevista para o dia 1º de dezembro de 2019. 

12.1.1. O horário e local serão divulgados no dia 25 de novembro de 2019, quando da divulgação do 
resultado preliminar da prova escrita objetiva. 

 

VIII - Retificar o item 16.1 conforme segue: 
  
16.1 O gabarito oficial da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia 26 de novembro de 2019, 

a partir das 17h00min, através de Edital disponibilizado nos endereços eletrônicos 
www.klcconcursos.com.br e www.campoverde.mt.gov.br. 

 

IX - Retificar o item 17.1 conforme segue: 
 
17.1 O resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva para os cargos de nível fundamental, bem como, a 

convocação para a Prova Prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas está previsto para ser 
divulgado no dia 26 de novembro de 2019, a partir das 17h00min, através de Edital publicado nos 
endereços eletrônicos www.klcconcursos.com.br e www.campoverde.mt.gov.br, e Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso. 

 

X - Retificar o Anexo IV (Cronograma). 
 
 

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

Campo Verde - MT, 23 de setembro de 2019. 
 
 

FÁBIO SCHROETER  
Prefeito Municipal 

 

JOÃO PAULO RODRIGUES ZAGO  
Presidente da Comissão Especial Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.campoverde.mt.gov.br/
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ANEXO IV - CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA PREVISTA 

Período geral de realização das inscrições 23/09 à 22/10/2019 

Período de inscrições com solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 23 a 25/09/2019 

Publicação do resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas. 

30/09/2019 

Período de Recursos contra indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do 
pagamento de taxa 

1º e 02/10/2019 

Publicação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de inscrição com 
solicitação de isenção do pagamento de taxa 

04/10/2019 

Data limite para impressão do boleto da taxa de inscrição 23/10/2019 (17h00min) 

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição 24/10/2019 

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

30/10/2019 

Período de Recursos contra Lista de Inscritos Indeferidos 31 e 1º/11/2019 

Publicação do Edital de Homologação das inscrições complementar 04/11/2019 

Realização das provas Objetivas e Entrega de Títulos 17/11/2019 

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas  18/11/2019 

Período de Recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas  19 e 20/11/2019 

Publicação do Gabarito Final Pós-Recursos - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 26/11/2019 

Publicação do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva para os cargos de NÍVEL 
FUNDAMENTAL e convocação para a Prova Prática (Motorista e Operador de Máquinas) 

26/11/2019 

Período de Recursos contra Resultado Preliminar - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 27 e 28/11/2019 

Publicação do resultado da análise dos recursos contra Resultado Preliminar - CARGOS 
DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

29/11/2019 

Publicação do Gabarito Final Pós-Recursos – CARGOS DE NIVEL MÉDIO E CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

29/11/2019 

Realização da Prova Prática - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 1º/12/2019 

Publicação do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva e Prova de Títulos para os 
cargos de NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO e Resultado Preliminar da Prova Prática 

04/12/2019 

Período de Recursos contra Resultado Preliminar - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO e PROVA PRÁTICA 

05 e 06/12/2019 

Publicação do resultado da análise dos recursos contra Resultado Preliminar - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

12/12/2019 

Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para Homologação 12/12/2019 

 
- 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. 

http://www.klcconcursos.com.br/

