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Edital Complementar 007/2020 do Concurso Público 001-2020 
Convocação para a realização das provas 

 
Art. 1º - O Prefeito Municipal de Itanhangá/MT, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 

candidatos que tiveram a inscrição homologada para a realização das provas escritas objetivas e 
dissertativa, referentes ao Concurso Público aberto através do Edital de Concurso Público nº 001/2020, 
conforme segue: 
 

I - Informamos aos candidatos homologados que a Prova Escrita Objetiva, bem como a 
entrega dos documentos referentes a prova de títulos serão realizadas no dia 22 DE NOVEMBRO DE 2020, 
com início às 08H00MIN (horário local – MT), na ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, sito à Rua Santo 
Antônio, nº 202 – Centro, em Itanhangá – MT. 

 
II - Informamos ainda aos candidatos homologados que a Prova Dissertativa será realizada 

no dia 22 DE NOVEMBRO DE 2020, com início às 13H30MIN (horário local – MT), na ESCOLA 
MUNICIPAL PAULO FREIRE, sito à Rua Santo Antônio, nº 202 – Centro, em Itanhangá – MT. 

 
Art. 2º - O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de UM DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS NO ORIGINAL:  
- Cédula de Identidade - RG;  
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  
- Passaporte. 
Parágrafo único. Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova após o horário de início. 
 

Art. 3º - Em razão da pandemia do COVID-19 os candidatos deverão fazer o uso de máscaras 
nas intermediações e no interior do local de realização das provas, bem como respeitar o distanciamento de 
1,5 metros. A lotação das salas será amplamente reduzida, inferior a 40% da capacidade máxima. Será 
fornecido na entrada do local de prova álcool em gel, medidor de temperatura e serão seguidas todas as 
normas e medidas de higiene e precaução ao COVID-19. 

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

 
 

Itanhangá - MT, 09 de outubro de 2020. 
  
 
 

EDU LAUDI PASCOSKI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

JANETTE MACEDO ZAFFALON 
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público  


