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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL 

COMISSÃO DE TESTE SELETIVO PÚBLICO 
 
 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

A COMISSÃO DE TESTE SELETIVO PÚBLICO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, 
Estado de Mato Grosso, designada pela Portaria nº 104/2016 de 01/06/2016, através de sua 
presidente abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e de conformidade 
com o disposto no item 4.6 do Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2016;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Tornar público o Gabarito Preliminar da prova realizada no dia 30 de Junho de 2016, do 

Processo Seletivo Público nº 01/2016 da Prefeitura Municipal de União do Sul, na forma do Anexo 

Único deste Edital Complementar, abrindo prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais recursos 

quanto ao gabarito das questões objetivas, iniciando esse prazo às 07:00 horas do dia 04 de julho e 

finalizando às 17:00 horas do dia 05 de julho de 2016 (Item 4.7 do Edital); 

Art. 2º. Os recursos devem ser por escrito e dirigidos à Comissão de Teste Seletivo Público, com 

suficientes elementos comprobatórios e argumentação consistente, sob pena de não serem aceitos.  

Art. 3º.  Admitir-se-á um único recurso por questão, por candidato, relativamente ao gabarito ou ao 

conteúdo das questões.  

Art. 4º.  Se, do exame dos recursos resultarem na anulação de questão, o ponto a ela 

correspondente será atribuído a todos os candidatos relacionados à mesma, independentemente da 

formulação ou não de recurso.  

Art. 5º.  Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito 

divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se 

admitindo recurso da modificação decorrente das impugnações. 

Art. 6º. Este Edital Complementar nº 03 ao Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2016 entra em 
vigor na data de 01 de julho de 2016. 
 

União do Sul – MT, 01 de julho de 2016. 
 
 

 

EDILENE CAMPOS DOS SANTOS 
Presidente da Comissão de 

Teste Seletivo Público 
 
 
 
 
 
 




