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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

PARA CARGOS DE TÉCNICO DE ATIVIDADE AMBIENTAL 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 05 AO EDITAL Nº 003/2005 – SAD/MT, DE 06 DE OUTUBRO DE 2005. 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a retificação dos subitens 1.4, 6.12.1, 6.14.2, 6.14.12, 6.14.13, 6.14.14, 7.1, 

7.1.1 e 7.3 do Edital nº003/2005 – SAD/MT, que passam a vigorar nos termos abaixo especificados, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.4. Cronograma do Concurso: 

- Inscrições com ISENÇÃO do pagamento da taxa de inscrição: de 12 a 14 de dezembro de 2005. 

- Inscrições PAGAS: nos Correios, de 15 a 23 de dezembro de 2005; na Internet, de 12 a 23 de dezembro 

de 2005. 

- Divulgação dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos: a partir de 27 de 

dezembro de 2005. 

- Confirmação das inscrições e divulgação dos locais de realização das provas objetivas: a partir de 19 de 

janeiro de 2006. 

- Aplicação das Provas Objetivas: 29 de janeiro de 2006. 

- Resultado Final do Concurso: a partir de 24 de fevereiro de 2006. 

 

6.12. Das Inscrições na EBCT 

6.12.1. Nas agências credenciadas dos Correios relacionadas no Anexo II deste Edital, durante horário normal de 

funcionamento, serão realizadas, no período de 15.12.2005 até 23.12.2005, as inscrições para candidatos não 

isentos do pagamento do valor da taxa de inscrição. 

 

6.14. Das Inscrições com Isenção da Taxa de Inscrição 

6.14.2. A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita no período de 12 

a 14 de dezembro de 2005, somente nas agências credenciadas dos Correios relacionadas no Anexo II deste 

Edital, durante seu horário normal de funcionamento. 

6.14.2.1. Os candidatos que conseguiram concluir a solicitação da inscrição com isenção do pagamento da taxa de 

inscrição até o dia 22 de novembro de 2005 não precisam solicitar nova isenção a partir de 12
 
de dezembro.  

6.14.12. A relação dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos, será divulgada a partir 

de 27 de dezembro de 2005, na internet, nos endereços eletrônicos www.vunesp.com.br e 

www.concursos.sad.mt.gov.br.   

6.14.13. A relação dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferidos, estará disponível a partir 

de 27 de dezembro de 2005, na internet, nos endereços eletrônicos www.vunesp.com.br e 

www.concursos.sad.mt.gov.br.   

6.14.14. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido e seu recurso 

contra o indeferimento de isenção julgado improcedente poderá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição 

por meio de boleto bancário nos dias 12 e 13 de janeiro de 2006, durante horário normal de funcionamento 

bancário. 

6.14.14.1. O boleto a que se refere o subitem anterior  deverá ser gerado e impresso pelo próprio candidato, no 

endereço eletrônico www.vunesp.com.br, e pago em qualquer agência bancária ou qualquer Internet banking. O 

boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá ser aquele correspondente ao 

Requerimento de Inscrição do candidato. 

6.14.14.2. Não será admitido pagamento efetuado por simples transferência de conta para conta, nem depósito em 

conta. 

6.14.14.3. Orientações e procedimentos a serem seguidos para geração, impressão e pagamento do boleto bancário 

estarão disponíveis no endereço eletrônico  www.vunesp.com.br. 

 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.concursos.sad.mt.gov.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.concursos.sad.mt.gov.br/
http://www.ufmt.br/vestibular
http://www.ufmt.br/vestibular
http://www.ufmt.br/vestibular
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7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

7.1. A relação dos candidatos regularmente inscritos, contendo nome, número do documento de identidade e data 

de nascimento do candidato, nome do cargo/perfil profissional pretendido, bem como, informações referentes a 

local de realização da Prova Objetiva (nome do estabelecimento, endereço e sala), estarão disponíveis a partir de 

19 de janeiro de 2006 no seguinte local: 

 Secretaria de Estado de Administração - Centro Político Administrativo - CPA, Palácio Paiaguás, Bloco III, 

Cuiabá-MT e, ainda, na Internet, nos endereços www.vunesp.com.br e www.concursos.sad.mt.gov.br. 

7.1.1. A relação dos locais de realização das Provas Objetivas será também publicada no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso a partir de 19 de janeiro de 2006. 

7.3. Caso o candidato constate que o cargo/perfil profissional informado difere daquele preenchido no 

Requerimento de Inscrição, ou que a sua inscrição não tenha se concretizado, o mesmo deverá entrar em contato 

com a Central de Atendimento da FUNDAÇÃO VUNESP, pelos telefones (11) 3874-6300, das 8h às 20h, 

impreterivelmente até o dia 25 de janeiro de 2006. 

 

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2005. 

 

 

 

GERALDO A DE VITTO JUNIOR 

Secretário de Estado de Administração 

 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.concursos.sad.mt.gov.br/

