Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 01/2018
EDITAL COMPLEMENTAR N. 05/2018
A Prefeitura Municipal de Araputanga e a Presidente da Comissão
Organizadora do Concurso Público n.01/2018, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o Item “18.5.” do Edital resolvem divulgar o seguinte
COMUNICADO:
De acordo com os itens, abaixo selecionados, referentes ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.
01/2018, as solicitações de isenção e recursos, somente serão julgados, pela comissão, se entregues dentro
do prazo descrito no Edital, sendo assim aqueles entregues com data posterior não terão valor para análise.
“6.1.10. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa inscrição
via fax ou via correio eletrônico, sendo permitido o envio via correios com AR –
Aviso de Recebimento, considerado como data de protocolo, em respeito aos
prazos do item 6.1.7. deste Edital, a data da entrega dos Correios junto a
Prefeitura Municipal de Araputanga- MT.
12.4. – Serão permitidos recursos enviados via correios, desde que com serviço
de aviso de recebimento (AR), dentro do prazo e regras deste Edital, sendo
considerada como data de protocolo a data da entrega pelos Correios na
Prefeitura Municipal de Araputanga- MT.
12.6. Os recursos julgados serão divulgados em aviso resumido no Jornal Oficial
da AMM – Associação Mato-grossense dos Municípios, e na integra no Mural
da Prefeitura Municipal de Araputanga – MT e no site
www.araputanga.mt.gov.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via
telefone ou fax, nem sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o
teor dessas decisões.”

Este Comunicado encontra-se a disposição dos interessados no Quadro Mural da
Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, e no endereço eletrônico: www.araputanga.mt.gov.br,
a partir desta data.
Araputanga – MT, 11 de Abril de 2018.
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