
 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS IMEDIATOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA Nº 006/2018/GS/SME  

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01  

  

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais torna público, 

para conhecimento dos interessados, o Edital Complementar ao Edital nº 

006/2018/GS/SME de Processo Seletivo Simplificado para Contratação 

Temporária Imediata e Formação de Cadastro de Reserva de profissionais 

para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá - SME.   

1 – Após a apuração de fato ocorrido na aplicação da prova do dia 16/12/2018 

para os candidatos à função de Professor – Ensino Fundamental – Ciências, 

visando manter-se a isonomia entre os candidatos resolve-se: 

2 – Fica anulada a prova aplicada no dia 16/12/2018 somente para os candidatos 

à função de Professor – Ensino Fundamental – Ciências. 

2.1 – Os candidatos à função de Professor – Ensino Fundamental – Ciências 

deverão realizar nova prova Objetiva de Conhecimentos, no dia 06/01/2019, às 

9h, em local a ser divulgado no novo Cartão de Confirmação de Inscrição, a ser 

disponibilizado no site da Organizadora do Certame, em 02/01/2019, a partir das 

19h. 

2.3 – Cronograma Complementar ao Cronograma do Edital nº 

006/2018/GS/SME (Anexo I) deverá ser observado por todos os candidatos à 

função de Professor - Ensino Fundamental – Ciências, assim como o 

Cronograma vigente vinculado ao Edital nº 006/2018/GS/SME, após as 

retificações realizadas e já divulgadas. 

2.4 – Todas as demais regras e datas previstas no Edital nº 006/2018/GS/SME 

que não confrontarem com este Edital Complementar continuam valendo para a 

regulação do certame e deverão ser observadas por todos os candidatos. 

 

Registrada,    Publicada,   Cumpra-se.    

  

Cuiabá/MT, 27 de dezembro de 2018. 

Alex Vieira Passos 
Secretário Municipal de Educação 

ATO GP Nº 258/2018 
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ANEXO I  

  

  

*DO CRONOGRAMA COMPLEMENTAR DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

EDITAL 006/2018/GS/SME – EDITAL COMPLEMENTAR 01 

 (somente para os candidatos à função de Professor – Ensino Fundamental – Ciências) 

 

 

DATA 

PREVISTA  
ATIVIDADE  Horário Local  LOCAL e/ou Funções Relacionadas  

02/01/2019  
Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com 

data, horário e local de prova  
a partir das 19h  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

06/01/2019 Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos  
 

das 9h às 11h  

  

Diversos Locais (verificar no CCI) – www.selecon.org.br  

06/01/2019  
Divulgação do gabarito da prova objetiva e dos cadernos de 

questões da prova objetiva aplicada  
a partir das 19h  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

07/01/2019 
Recurso contra o gabarito da prova objetiva e contra as 

questões da prova aplicada  
  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

07 e 08/01/2019  

Entrega dos Títulos na FEICS  

(todos os candidatos à função de Professor – Ensino 

Fundamental – Ciências que comparecem à Prova 

Objetiva de Conhecimentos do dia 06/01/2019) 

das 9h às 17h  

Posto de Entrega de Documentos do Instituto Selecon – na 

Faculdades Evangélicas Cantares de Salomão – FEICS 

(Auditório) – Item 6.1.3  
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     09/01/2019 

Resultado do recurso contra o gabarito da prova objetiva e 
das questões da prova aplicada.  
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva aplicada.  

Divulgação da imagem do cartão resposta do candidato.  

a partir das 19h  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

09/01/2019  Divulgação do Resultado Preliminar da prova objetiva  a partir das 19h  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

10/01/2019  Recurso ao Resultado Preliminar da prova objetiva    No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

11/01/2019  

Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da prova 

objetiva, Resultado Final da prova objetiva e Relação de 

Candidatos aptos à Analise de Títulos.  

a partir das 19h  No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br  

 

*Obs: Todas as datas e atividades previstas no Cronograma do Edital nº 006/2018/GS/SME continuam valendo e deverão 

ser observadas e cumpridas pelos candidatos. 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/

