PREFEITURA MUNICIPAL DE

PARANATINGA/MT

Processo Seletivo 001/2020

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006/2020
Altera o Edital de Abertura Nº 001/2020 e dá outras
providências
A Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de
Paranatinga/MT e o Instituto de Avaliação Nacional – IAN, no uso de suas
respectivas atribuições, resolvem publicar O EDITAL COMPLEMENTAR Nº
006/2020, que altera o Edital de Abertura do Processo Seletivo 001/2020
e dá outras providências.
Fica determinado que o prazo para PAGAMENTO DAS
INSCRIÇÕES referentes ao Processo Seletivo 001/2020 está estendido ATÉ
O DIA 15 DE ABRIL DE 2020 (QUARTA-FEIRA PRÓXIMA) devido ao
isolamento social, e consequente dificuldade de pagamento das taxas por
parte dos candidatos.
Comunicamos também que, considerando o que prevê o subitem
13.1.1 do Edital de Abertura 001/2020, FICA RETIFICADO O
CRONOGRAMA com os seguintes termos:
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1)
ONDE SE LÊ:
“4.2.1.4. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da
operação online, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, em qualquer agência bancária
ou casa lotérica, ATÉ o dia 07 de abril de 2020, IMPRETERIVELMENTE”.
“4.2.1.4.1. Se o pagamento do boleto bancário NÃO for efetivado ATÉ o
dia 07 de abril de 2020, NÃO será considerado, e, consequentemente, a
inscrição do candidato será cancelada”.
LEIA-SE:
“4.2.1.4. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da
operação online, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, em qualquer agência bancária
ou casa lotérica, ATÉ o dia 15 de abril de 2020, IMPRETERIVELMENTE”.
“4.2.1.4.1. Se o pagamento do boleto bancário NÃO for efetivado ATÉ o
dia 15 de abril de 2020, NÃO será considerado, e, consequentemente, a
inscrição do candidato será cancelada”.

2)
ONDE SE LÊ:
“4.2.1.7. O candidato que NÃO efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do seu boleto bancário poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto ATÉ o dia 06 de abril de 2020, e
efetuar o pagamento até o dia seguinte, ou seja, ATÉ o dia 07 de abril de
2020”.
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LEIA-SE:
“4.2.1.7. O candidato que NÃO efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do seu boleto bancário poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto ATÉ o dia 15 de abril de 2020, e
efetuar o pagamento até o dia 15 de abril de 2020”.

3)
ONDE SE LÊ:
“4.3.1. A partir do dia 13 de abril de 2020, o candidato deverá conferir,
no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), se os dados da sua
inscrição foram recebidos e o pagamento confirmado”.
LEIA-SE:
“4.3.1. A partir do dia 20 de abril de 2020, o candidato deverá conferir,
no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), se os dados da sua
inscrição foram recebidos e o pagamento confirmado”.

4)
ONDE SE LÊ:
“8.2.1. Será publicado no Diário Oficial da Associação Mato-grossense
dos Municípios (https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/), no
site oficial da Prefeitura (www.paranatinga.mt.gov.br) e no site do IAN
(www.ian.org.br), na data prevista de 20 de abril de 2020, o EDITAL DE
CONVOCAÇÃO para as PROVAS OBJETIVAS, que confirma o dia, o horário
e o local de aplicação das Provas Objetivas, devendo o candidato
imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) com todas as
contato@ian.org.br

seletivoparanatinga@ian.org.br
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PARANATINGA/MT

Processo Seletivo 001/2020
informações referentes ao local, à sala e ao horário de realização das
provas”.
LEIA-SE:
“8.2.1. Será publicado no Diário Oficial da Associação Mato-grossense
dos Municípios (https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/), no
site oficial da Prefeitura (www.paranatinga.mt.gov.br) e no site do IAN
(www.ian.org.br), na data prevista de 27 de abril de 2020, o EDITAL DE
CONVOCAÇÃO para as PROVAS OBJETIVAS, que confirma o dia, o horário
e o local de aplicação das Provas Objetivas, devendo o candidato
imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) com todas as
informações referentes ao local, à sala e ao horário de realização das
provas”.

5)
ONDE SE LÊ:
“8.2.1.7. Caso o candidato NÃO consiga visualizar o local, a sala, a data e
o horário de aplicação de suas provas, publicados conforme subitem
8.2.1 deste Edital, ou caso haja algum erro, inexatidão ou divergência,
deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato
– SAC pelo telefone (21) 2081-6210 ou pelo e-mail
seletivoparanatinga@ian.org.br, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 09:00 às 17:00 horas (horário de Brasília),
IMPRETERIVELMENTE ATÉ o dia 24 de abril de 2020”.
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LEIA-SE:
“8.2.1.7. Caso o candidato NÃO consiga visualizar o local, a sala, a data e
o horário de aplicação de suas provas, publicados conforme subitem
8.2.1 deste Edital, ou caso haja algum erro, inexatidão ou divergência,
deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato
– SAC pelo telefone (21) 2081-6210 ou pelo e-mail
seletivoparanatinga@ian.org.br, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 09:00 às 17:00 horas (horário de Brasília),
IMPRETERIVELMENTE ATÉ o dia 30 de abril de 2020”.

6)
ONDE SE LÊ:
“8.2.1.7.2. Caso haja algum erro, inexatidão ou divergência na
informação relativa à eventual condição de pessoa com deficiência ou
não, que demande atendimento diferenciado, o candidato deverá entrar
em contato com a Central de Atendimento do IAN através do e-mail
seletivoparanatinga@ian.org.br ou pelo telefone (21) 2081 6210, de
segunda a sexta, no horário de 9:00 até 17:00 horas, considerando-se o
horário de Brasília, IMPRETERIVELMENTE ATÉ o dia 24 de abril de 2020”.
LEIA-SE:
“8.2.1.7.2. Caso haja algum erro, inexatidão ou divergência na
informação relativa à eventual condição de pessoa com deficiência ou
não, que demande atendimento diferenciado, o candidato deverá entrar
em contato com a Central de Atendimento do IAN através do e-mail
seletivoparanatinga@ian.org.br ou pelo telefone (21) 2081 6210, de
segunda a sexta, no horário de 9:00 até 17:00 horas, considerando-se o
horário de Brasília, IMPRETERIVELMENTE ATÉ o dia 30 de abril de 2020”.
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7)
FICAM ALTERADOS TAMBÉM OS SEGUINTES ITENS DO
CRONOGRAMA DO ANEXO III:
- Item 08: onde se lê “07 de abril”, leia-se “15 de abril”.
- Item 11: onde se lê “13 de abril”, leia-se “20 de abril”.
- Item 12: onde se lê “20 de abril”, leia-se “27 de abril”.
- Item 13: onde se lê “20 de abril”, leia-se “27 de abril”.

Paranatinga/MT, 07 de abril de 2020.

Vicência Paula Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Especial de PSS
Ronilton S. Loiola
Presidente do IAN
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