
 

 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº  001/2022 

 

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, Estado de Mato 

Grosso/MT, 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 020 de 14 de Janeiro de  2022, e ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 7ª SUBSEÇÃO DE 

MIRASSOL D'OESTE, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, 

TORNA PÚBLICO, aos interessados, A SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2022, conforme abaixo discriminado: 
 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA RETIFICAÇÃO 

 Alteração da Data para Publicação do Resultado Final do Concurso Público de São José dos Quatro 
Marcos / MT, alterando de 13/02/2023 para 03/02/2023, conforme descrito abaixo: 

 
ONDE SE LIA: 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

Data Eventos 

03/10/2022 Republicação Edital do Concurso. 

04 a 05/10/2022 Prazo para impugnação ao Edital. 

08/10/2022 Publicação das respostas as impugnações ao Edital. 

10/10/2022 a 10/11/2022 Período das inscrições. 

10 e 11/10/2022 Data de pedido de isenção de taxas. 

19/10/2022 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas. 

20 e 21/10/2022 Prazo para recurso da divulgação ao pedido de isenções de taxas. 

01/11/2022 Divulgação do resultado dos recursos das isenções de taxa. 

11/11/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário. 

16/11/2022 Publicação da Relação dos inscritos. 

17 e 18/11/2022 Prazo para recurso contra a relação dos inscritos. 

22/11/2022 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos. 

22/11/2022 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições. 

22/11/2022 Publicação do Edital Complementar – Local de Realização das provas. 

21 a 25/11/2022 Prazo para envio da Documentação comprobatória de Prova de Títulos, para 
os cargos de Nível Superior. 

27/11/2022 Prova Objetiva para todos os cargos. 
Prova Prática para Procurador. 

28/11/2022 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva  

29 e 30/11/2022 Prazo para recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva. 

07/12/2022 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da prova 
objetiva; 
Publicação do gabarito oficial da prova objetiva. 
Divulgação do resultado preliminar dos classificados na prova objetiva. 

08 e 09/12/2022 Prazo para recurso contra resultado preliminar dos classificados na prova 



 

 

objetiva. 

16/12/2022 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar dos 
classificados na prova objetiva. 
Divulgação da Realção Final dos classificados na prova objetiva; 
Publicação do Edital complementar de convocação para a prova prática para 
Agente Administrativo, Motorista; Operador de Máquinas I; contendo Local e 
Horário. 

15/01/2023 Prova Prática para Agente Administrativo, Motorista e Operador de  
Máquinas I. 

23/01/2023 Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos; 
Divulgação do resultato preliminar das provas práticas, para todos os cargos 

24 e 25/01/2023 Prazo para recurso contra resultado preliminar das provas práticas e de 
títulos. 

30/01/2023 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar das provas 
práticas e de títulos; 
Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no Concurso 
Público 001/2022. 

31/01 e 01/02/2023 Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos aprovados e 
classificados no Concurso Público 001/2022. 

13/02/2023 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar dos 
aprovados e classificados no Concurso Público 001/2022. 
Divulgação do resultado final dos aprovados e classificados no Concurso 
Público 001/2022. 

13/02/2023 HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022. 
*Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes 
operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT e Método Soluções Educacionais. 
**Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Concurso Público serão objeto de publicação por Editais no site oficial 
da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, publicado na internet, no diário oficial dos Municípios e no 
site www.metodoesolucoes.com.br. 

 
PASSA SE A LER:        
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

Data Eventos 

03/10/2022 Republicação Edital do Concurso. 

04 a 05/10/2022 Prazo para impugnação ao Edital. 

08/10/2022 Publicação das respostas as impugnações ao Edital. 

10/10/2022 a 10/11/2022 Período das inscrições. 

10 e 11/10/2022 Data de pedido de isenção de taxas. 

19/10/2022 Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição, 
deferidas e indeferidas. 

20 e 21/10/2022 Prazo para recurso da divulgação ao pedido de isenções de taxas. 

01/11/2022 Divulgação do resultado dos recursos das isenções de taxa. 

11/11/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário. 

http://www.metodoesolucoes.com.br/


 

 

16/11/2022 Publicação da Relação dos inscritos. 

17 e 18/11/2022 Prazo para recurso contra a relação dos inscritos. 

22/11/2022 Divulgação do resultado dos recursos da relação de inscritos. 

22/11/2022 Publicação do Edital da Homologação das Inscrições. 

22/11/2022 Publicação do Edital Complementar – Local de Realização das provas. 

21 a 25/11/2022 Prazo para envio da Documentação comprobatória de Prova de Títulos, para 
os cargos de Nível Superior. 

27/11/2022 Prova Objetiva para todos os cargos. 
Prova Prática para Procurador. 

28/11/2022 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva  

29 e 30/11/2022 Prazo para recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva. 

07/12/2022 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da prova 
objetiva; 
Publicação do gabarito oficial da prova objetiva. 
Divulgação do resultado preliminar dos classificados na prova objetiva. 

08 e 09/12/2022 Prazo para recurso contra resultado preliminar dos classificados na prova 
objetiva. 

16/12/2022 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar dos 
classificados na prova objetiva. 
Divulgação da Realção Final dos classificados na prova objetiva; 
Publicação do Edital complementar de convocação para a prova prática para 
Agente Administrativo, Motorista; Operador de Máquinas I; contendo Local e 
Horário. 

15/01/2023 Prova Prática para Agente Administrativo, Motorista e Operador de  
Máquinas I. 

23/01/2023 Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos; 
Divulgação do resultato preliminar das provas práticas, para todos os cargos 

24 e 25/01/2023 Prazo para recurso contra resultado preliminar das provas práticas e de 
títulos. 

30/01/2023 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar das provas 
práticas e de títulos; 
Divulgação do resultado preliminar dos aprovados e classificados no Concurso 
Público 001/2022. 

31/01 e 01/02/2023 Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos aprovados e 
classificados no Concurso Público 001/2022. 

03/02/2023 Divulgação da decisão dos recursos  contra o resultado preliminar dos 
aprovados e classificados no Concurso Público 001/2022. 
Divulgação do resultado final dos aprovados e classificados no Concurso 
Público 001/2022. 

03/02/2023 HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022. 
*Este Cronograma tem caráter orientativo, podendo suas datas ser alteradas em função da necessidade de ajustes 
operacionais, a critério da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT e Método Soluções Educacionais. 
**Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Concurso Público serão objeto de publicação por Editais no site oficial 
da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, publicado na internet, no diário oficial dos Municípios e no 
site www.metodoesolucoes.com.br. 

http://www.metodoesolucoes.com.br/


 

 

 
São José dos Quatro Marcos/MT, em 23 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 
JAMIS SILVA BOLANDIN 
PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 


