
 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUARA 
AVENIDA JOSÉ ALVES BEZERRA 
CEP: 78575-000 - JUARA - MT 
TELEFONE: (66) 3556-2763  

E-MAIL: smecjuara@msn.com 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019 - C 
 

 Art. 1º - O Prefeito Municipal de Juara - MT, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO que fará as seguintes retificações no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, 
conforme segue: 

 
- Prorrogar a data de vencimento e impressão dos boletos para pagamento da taxa de inscrição, 
passando a vigorar conforme segue: 
 
3.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 20 de 
novembro de 2019. 
 
3.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 20/11/2019, disponível no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, poderá ser impresso através do menu do candidato, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 
 
3.2.5. As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 20/11/2019, não 
serão aceitas. 
 
- Alterar a data de divulgação do Edital de Homologação das Inscrições, passando a vigorar 
conforme segue: 
 

8.1. Será divulgado no dia 25 de novembro de 2019 a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital 
na Prefeitura Municipal de Juara – MT e disponibilizada no site da empresa responsável pela 
organização do Processo Seletivo Simplificado www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do 
candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 
 
11.1.1. O local de realização da Prova Escrita Objetiva será divulgado no dia 25 de novembro de 2019 
quando da homologação das inscrições. 
 

Art. 2º - Os candidatos que realizaram a impressão do boleto com a data de vencimento 
para o dia 18/11/2019 e desejarem realizar o pagamento no novo prazo, deverão imprimir um novo 
boleto com a data de vencimento para o dia 20/11/2019. 

 
Art. 3º - Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 002/2019. 
 

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

Juara - MT, 18 de novembro de 2019 
 
 
 
 
 

Carlos Amadeu Sirena Fernanda Alves dos Santos Ribas 
Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração 

  


