
 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS IMEDIATOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA 

Nº 006/2018/GS/SME 

EDITAL RETIFICADOR - 02 
 
Onde se lê: 
 

6 - DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado previsto neste Edital ocorrerão a partir das 00h01min, do dia 01/11/2018, até as 

23h59min, do dia 29/11/2018, somente através do sítio eletrônico (site) do Instituto Selecon www.selecon.org.br, e só serão efetivadas, com 

a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário, a ser emitido no site do Instituto Selecon ao 

final do processo de inscrição, sendo o valor da inscrição de R$ 70,00 (setenta reais), para as funções cujo pré-requisito seja o nível superior, 

e de R$ 60,00 (sessenta reais), para as funções cujo pré-requisito seja o nível médio e para a função de Técnico em Desenvolvimento InfantiI 

(TDI), cujo o pré-requisito para o exercício da função é o nível médio em magistério e/ou superior em pedagogia. 

I - Função: somente para informações, esclarecimentos, auxílio ao candidato e entrega do laudo médico dos candidatos PcD, até o dia 

útil seguinte ao final do período de inscrições (30/11/2018), às 17h.  

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 

ANEXO I 
 

 
DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SEDUC 02 – 2018 

 
 

DATA 
PREVISTA 

ATIVIDADE Horário Local LOCAL e/ou Funções Relacionadas 

A partir do dia 
29/10/2018 

Divulgação Edital.  
No site do Instituto Selecon www.selelcon.org.br, no site da Prefeitura -
www.cuiaba.mt.gov.br,  no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas e na 
Secretaria Municipal de Educação.  

01/11/2018 
a 

29/11/2018 
Inscrições  

até 23h59 de 
29/11/2018 

No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br 

30/11/2018 
Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição 

 – Último dia para pagamento do boleto – 
Último dia para entrega do laudo médico de cotista PcD 

 
Pagamento nas Rede Bancária – Impressão do boleto no site 
www.selecon.org.br, Posto de Atendimento Presencial – SME  
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GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 

 
Leia-se: 
 

6 - DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado previsto neste Edital ocorrerão a partir das 00h01min do dia 01/11/2018 até as 

23h59min, do dia 03/12/2018, somente através do sítio eletrônico (site) do Instituto Selecon www.selecon.org.br, e só serão efetivadas, com 

a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário, a ser emitido no site do Instituto Selecon ao 

final do processo de inscrição, sendo o valor da inscrição de R$ 70,00 (setenta reais), para as funções cujo pré-requisito seja o nível superior, 

e de R$ 60,00 (sessenta reais), para as funções cujo pré-requisito seja o nível médio e para a função de Técnico em Desenvolvimento InfantiI 

(TDI), cujo o pré-requisito para o exercício da função é o nível médio em magistério e/ou superior em pedagogia. 

II - Função: somente para informações, esclarecimentos, auxílio ao candidato e entrega do laudo médico dos candidatos PcD, até o dia 

04/12/2018, às 17h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 

ANEXO I 
 

 
DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SEDUC 02 – 2018 

 
 

DATA 
PREVISTA 

ATIVIDADE Horário Local LOCAL e/ou Funções Relacionadas 

A partir do dia 
29/10/2018 

Divulgação Edital.  
No site do Instituto Selecon www.selelcon.org.br, no site da Prefeitura -
www.cuiaba.mt.gov.br,  no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas e na 
Secretaria Municipal de Educação.  

01/11/2018 
a 

03/12/2018 
Inscrições  

até 23h59 de 
03/12/2018 

No site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br 

04/12/2018 
Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição 

 – Último dia para pagamento do boleto – 
Último dia para entrega do laudo médico de cotista PcD 

 
Pagamento na Rede Bancária – Impressão do boleto no site 
www.selecon.org.br, Posto de Atendimento Presencial – SME  

 
 

Cuiabá, 26 de novembro de 2018 

 
Alex Vieira Passos 

Secretário Municipal de Educação 
ATO GP Nº 258/2018 

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

