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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 01/2019 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 01/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT e 

o Presidente da Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2019, no use de suas 

atribuições legais, 

 

 

CONSIDERANDO, a constatação de divergências das 

informações do conteúdo do Edital de Abertura, do Processo 

Seletivo Simplificado 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale 

de São Domingos MT. 

 

RESOLVEM 

1º RETIFICAR o subitem 2.3.1.1, bem como o 

subitem 11.3. do Edital de Abertura 01/2019 da Prefeitura Municipal de 

Vale de São Domingos - MT,  

Subitem 2.3.1: 

a) Obtiver um percentual igual ou maior que 10% 

(quarenta por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas 

(Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Noções Básicas de 

Informática); 

b)  Obtiver um percentual igual ou maior que 40% 

(cinquenta por cento) nas provas de Conhecimentos Específicos e quando 

Conhecimentos Gerais e Específicos juntos na mesma prova; 

c) Obtiver média igual ou superior a 40% (cinquenta por 

cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo, cuja 

pontuação máxima está estabelecida no item 9 deste Edital, sem deixar de 

atender o disposto nas letras a) e b) deste subitem; 
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Subitem 11.3 

11.3. Desempate: No caso de igualdade da pontuação serão aplicados, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate aos candidatos: 

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o 
último dia de inscrição, nos termos da 
Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 
preferência ao de idade mais elevada;  

b) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Espe
cíficos;  

c) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos 
Específicos e Conhecimentos gerais juntos; 

d) que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
e) que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática;  
f) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos 

Gerais; 
g) que tiver mais idade;  
h) sorteio público.   

 

 

Vale de São Domingos – MT, 13 de junho de 2019. 
 
 

 
 

GERALDO MARTINS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

JONY OIMENTA OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 

 

  

 

 

 


