PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA/MT
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2020
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 005/2020, que altera o Edital
de Abertura do Processo Seletivo 001/2020, e sensíveis ao advento do COVID
19, e ainda de acordo com orientação da OMS, e visando evitar aglomeração na
entrega dos títulos, e dá outras providências.
1)
ONDE SE LÊ:
“9.2. O candidato a cargo de NÍVEL SUPERIOR COMPLETO deverá, durante o
período de 09 de março a 07 de abril de 2020, considerando o horário de
Brasília, acessar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), localizar o link
dos títulos, inserir o seu número de inscrição e a sua data de nascimento,
selecionar os campos correspondentes aos títulos que possui, preencher
corretamente o formulário conforme instruções, enviar os dados, e imprimir o
formulário.

LEIA-SE:
“9.2. O candidato a cargo de NÍVEL SUPERIOR COMPLETO deverá, durante o
período de 09 de março a 07 de abril de 2020, considerando o horário de
Brasília, acessar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), acessar a área
do candidato, inserir seus dados, gerenciar inscrição, provas de títulos, cadastrar
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título, inserir os dados e anexar a imagem do título, fazer esta operação para
todos os títulos que possuir. NÃO HAVERÁ NECESSIDADE de preenchimento
de formulários, ou envio físico/pessoal, ou por correios, de títulos à Secretaria
Municipal de Educação”.

9.2.1. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o correto
preenchimento das informações exigidas no formulário de Títulos.

FICA SUPRIMIDO DO EDITAL OS ITENS:

9.2.2.; 9.2.2.1.; 9.2.2.1.1.; e 9.2.2.1.2.

Paranatinga/MT, 31 de março de 2020.

__________________________________________________
Vicência Paula Ferreira da Silva – Presidente da Comissão
Ronilton Loyola – Presidente do IAN
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