
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 
RETIFICAÇÃO N° 002 

 
 

O presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a Retificação do Edital do 

Concurso Público n° 001/2012, conforme segue:  

 
Onde se lê: 
 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas exclusivamente através de 
Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.personacapacitacao.com.br, das 08h do dia 22 de novembro de 2012 até ás 22h do 
dia 02 de dezembro de 2012. 
 

Leia – se: 
 

5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas exclusivamente através de 
Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.personacapacitacao.com.br, das 08h do dia 22 de novembro de 2012 até ás 22h do 
dia 22 de dezembro de 2012. 
 

 
 
Onde se lê: 
 
8.1.1. A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 16 de dezembro de 2012 em 
horário e local a ser definido após a Homologação das Inscrições. As Provas objetivas 
para todos os cargos constantes do anexo I, tem caráter eliminatório e classificatório sendo 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções 
de resposta, das quais apenas uma preenche corretamente os requisitos da questão. 
 

Leia – se: 
 

8.1.1. A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 13 de janeiro de 2013 em 
horário e local a ser definido após a Homologação das Inscrições. As Provas objetivas 
para todos os cargos constantes do anexo I, tem caráter eliminatório e classificatório sendo 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções 
de resposta, das quais apenas uma preenche corretamente os requisitos da questão. 
 
Ficam assim retificadas as seguintes datas no cronograma previsto: 
 

Encerramento das Inscrições 22/12/2012 

Homologação das Inscrições 02/01/2013 

Realização das Provas 13/01/2013 

http://www.personacapacitacao.com.br/
http://www.personacapacitacao.com.br/


Divulgação do Gabarito 14/01/2013 

Divulgação da Lista de Classificação 22/01/2013 

Homologação do Concurso 29/01/2013 

 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do presente Edital. 

O Edital completo encontra-se publicado por afixação no mural da Câmara Municipal de Primavera do 
Leste, bem como no endereço eletrônico da Persona Capacitação – Assessoria e Consultoria Ltda. 
(www.personacapacitacao.com.br) e endereço eletrônico da Câmara Municipal 
(www.camarapva.mt.gov.br).  

 

 

 

 

 

 
Primavera do Leste, 27 de novembro de 2012. 

 
        

Felipe Garcia Nogueira 
- Presidente da Câmara - 
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