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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

EDITAL COMPLEMENTAR 04/2022 

 

HECTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 370 de 01 de agosto 

de 2019, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos 

interessados, EDITAL COMPLEMENTAR 04/2022, que dispõe sobre A REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA para Todos 

os Cargos de Nível Superior e consequentemente alteração no cronograma conforme segue:  

 

1.  DOS CARGOS A SEREM REAPLICADOS 

1.1. As provas objetivas serão reaplicadas para TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR; 

1.2. A prova será reaplicada PARA TODOS OS INCRITOS CONFIRMADOS, independente se não estiveram presentes 

na primeira aplicação; 

1.3. Os candidatos que na data prevista para a reaplicação, se encontrarem positivados para o COVID 19, estão 

terminantemente proibidos de realizar a prova objetiva sob pena de ser enquadrado no art. 268 do Código Penal, 

“infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa” e 

possui pena de detenção de um mês a um ano além de multa”. 

1.4. A prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste, irá encaminhar ofício a TODOS OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, para 

que encaminhem a lista de CONTAMINADOS PELO COVID 19, sendo que esses candidatos serão impedidos de realizar 

a prova objetiva sob pena de ser enquadrado no art. 268 do Código Penal; 

1.5. Caso o candidato conste nessas listas de contaminados dos Municípios, será liberado para fazer a prova 

mediante apresentação de liberação médica, constatando que já passou o período de contaminação ou ainda exame 

comprobatório realizado nas últimas 24 horas, com resultado negativo de contaminação para o COVID 19. 

 

2.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

Data Eventos 

03/02/2022 Publicação Edital Complementar – Reaplicação  

27/02/2022 Aplicação da Prova objetiva para Todos os cargos de Nível Superior. 

28/02/2022 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva reaplicada 

01 e 02/03/2022 Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva reaplicada 

11/03/2022  Divulgação da decisão dos recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas 

(todos os cargos que tiveram provas reaplicadas); 

 Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas (todos os cargos) 

 Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados nas provas objetivas 

(todos os cargos); 

Divulgação do resultado preliminar das provas de títulos (todos os cargos); 

14 a 15/03/2022  Período de recursos contra o resultado preliminar dos aprovados e classificados nas 

provas objetivas; 

Período de recursos contra o resultado preliminar das provas de títulos; 

21/03/2022  Divulgação da decisão dos recursos contra o resultado preliminar dos aprovados e 

classificados nas provas objetivas; 
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 Divulgação da decisão dos recursos contra o resultado preliminar das provas de títulos; 

 Divulgação resultado final das provas objetivas; 

 Divulgação do resultado final das provas de títulos; 

 Convocação dos candidatos que realizarão as provas práticas –  todos os cargos, de todos 

os níveis educacionais. 

27/03/2022 Aplicação das Provas práticas: 

 Prova de Digitação para os Cargos de Auxiliar Administrativo e Agente Administrativo; 

 Prova de direção para o Cargo de Motorista; 

 Provas Práticas Didáticas (Professores). 

04/04/2022 Divulgação do resultado preliminar das provas práticas de todos os cargos. 

05 e 06/04/2022 Prazo para Recurso contra o resultado das provas práticas. 

11/04/2022  Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado das provas práticas; 

Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no Concurso Público de 

Mirassol D´Oeste. 

12 e 13/04/2022  Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos aprovados e classificados no 

Concurso Público de Mirassol D´Oeste. 

18/04/2022  Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar dos aprovados e 

classificados no Concurso Público de Mirassol D´Oeste; 

 Previsão de divulgação do resultado Final do Concurso Público de Mirassol D´Oeste. 

18/04/2021   Previsão de Homologação do Certame  

***Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes 

operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste/MT e Método Soluções Educacionais. Todos os atos 

inerentes ao prosseguimento do Concurso Público serão objeto de publicação por Editais afixados na Prefeitura 

Municipal de Mirassol D´Oeste/MT, publicado na internet, no diário oficial da AMM e no site 

www.metodoesolucoes.com.br 

 

3. DOS LOCAIS DE PROVAS E HORÁRIOS 

  As provas serão aplicadas no dia 27 de fevereiro de 2022, nos períodos matutino e vespertino, com abertura 

dos portões as 7h e início das provas as 8h impreterivelmente e abertura dos portões as 13h e início das provas as 14h 

impreterivelmente, nos locais descritos abaixo: 

 Escola Estadual Benedito Cesário da Cruz (BCC); 

 Escola Estadual Padre José Anchieta; 

 Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia; 

 Escola Estadual 12 de Outubro. 

 

4. QUANTO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS 

4.1. Os aparelhos celulares, relógios (digital ou analógico), pulseiras magnéticas e demais objetos eletrônicos, serão 

verificados e lacrados na entrada dos locais de provas, ou seja, FICA PROIBIDO, acessar as dependências das escolas 

com os objetos mencionados acima, sem estarem acondicionados e lacrados nas embalagens de segurança.  

4.2. O candidato que for flagrado descumprindo ás regras do item 1.1, estará automaticamente eliminado do 

concurso público.  

 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
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5. DAS ORIENTAÇÕES PARA EVITAR O CONTÁGIO PELA COVID NOS CENTROS DE APLICAÇÕES 

Este documento traz diretrizes para a realização das Provas Objetivas e Práticas para o Concurso Público  001/2020 

do Município de Mirassol D’Oeste/MT, observando as recomendações dos órgãos sanitários, sem prejuízo de outras 

medidas que se apresentem como necessárias. 

A responsabilidade pelo atendimento dessas normas é individual e coletiva, devendo ser observadas pelos 

aplicadores, fiscais, candidatos e prestadores de serviços. 

Informamos que será considerado o Decreto do Governo do Estado de Mato Grosso, 1.134 de 01 de outubro de 2021. 

5.1. USO DE MÁSCARAS 

É obrigatório o uso de máscaras por todos os participantes (candidatos, aplicadores, fiscais e prestadores de serviços) 

no ingresso do prédio e durante todo o tempo que permanecer, mesmo que não esteja em contato  direto com outra 

pessoa. Todos devem se atentar às regras abaixo para o uso de máscaras: 

• Para colocar a máscara, fazer boa higiene das mãos e utilizar os elásticos para vesti-la; 

• Durante o uso, não colocar a mão na máscara ou na face; 

• As máscaras descartadas devem estar acondicionadas em embalagens plásticas mantidas fechadas; 

• Lembrar sempre de higienizar as mãos antes de retirar as máscaras; As máscaras devem cobrir nariz, boca   e 

queixo. 

• Não Haverá o fornecimento máscaras, cada envolvido será responsável pela sua.  

5.2. ACESSO 

  O acesso ao centro de aplicação será por uma única entrada e contará disponibilização do álcool em gel 

durante o percurso, sendo obrigatória a higienização das mãos. Estará presente dois fiscais, que se necessário 

organizará a entrada para evitar que se forme fila. Recomenda-se manter os cabelos presos e evitar o uso de adornos 

(anéis, brincos, pulseiras e etc).  

É permitido portar alimentos e/ou água, desde que acondicionados em embalagens transparentes e plásticas de 

modo a permitir a higienização. 

Será aferida a temperatura dos candidatos, com termômetro corporal, o candidato que apresentar estado de febre 

e temperatura acima de 37.8º, SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO. 

Não Haverá o fornecimento de copos, para não haver compartilhamento de objetos e materiais, DEVENDO CADA 

CANDIDATO LEVAR SUA GARRAFA DE ÁGUA. 

5.3. NO AMBIENTE DE APLICAÇÃO DA PROVA 

Ler e cumprir as informações contidas nos cartazes, atender expressamente as orientações da equipe de aplicação 

da prova, mantendo sempre o distanciamento. Também será disponibilizado álcool em gel como água e sabão nos 

banheiros para permitir a higienização. 

Para a lista de frequência de assinaturas será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos, antes e após 

a assinatura, proibindo o compartilhamento de canetas. 

Ao terminar a prova, É TERMINANTEMENTE PROIBIDO QUE O CANDIDATO permaneça nas dependências da escola, 

em descumprimento dessa norma o CANDIDATO SERÁ IMEDIATAMENTE DESCLASSIFICADO. 

 

Registre-se, Publique-Se e Cumpra-Se. 

Mirassol D´Oeste - MT, 03 de fevereiro de 2022. 

 

HECTOR ALVARES BEZERRA 

PREFEITO 


