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EXTRATO DE CONVÊNIO 

OFÍCIO 

CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO Nº 001/2015 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELE-

BRAM O MUNICÍPIO DE PRIMA-VERADO LESTE – MT., E A 

ASSO-CIAÇÃO CULTURAL TEATRO FACES. 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, 444, 

nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito em Exercício, Sr. 

ERALDO GONÇALVES FORTES, brasileiro, casado, advogado, 

portador da Cédula de Identidade nº RG. 1.087.500-0-SSP-MT e CPF 

nº 494.038930-87, residente e domiciliado na cidade de Primavera do 

Leste-MT., doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO FACES, inscrita no CNPJ  

nº 17.289.712/0001-75, com sede na Av. Brasil, 314, Parque 

Castelândia I, nesta cidade, neste ato representada pelo Presidente, Sr. 

DARCI SOUZA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, ator, portador da 

Cédula de Identidade nº RG 1.463.433-3-SSP-MT e CPF nº 

013.645.601-43, residente e domiciliando nesta cidade, na Rua 

Rondônia, 258, Primavera II, doravante denominada ASSOCIAÇÃO, 

celebram o presente convênio mediante as seguintes clausulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

O presente convênio tem por objetivo implemento de ação conjunta 

entre o MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO para orientar/ministrar 

oficinas/aulas de teatro para crianças, jovens e adultos nos polos do 

NMT - Núcleo Municipal de Teatro – Escola de Teatro Faces, 

desenvolvendo suas qualidades artísticas e sociais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Primavera do Leste para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio. 

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-

no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais. 

Primavera do Leste-MT, 05 de janeiro de 2015. 

ERALDO GONÇALVES FORTES 

PREFEITO EM EXERCÍCIO 

DARCI SOUZA JÚNIOR 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL TEATRO FACES 

Testemunhas 

________________________ 

Nome: 

CPF 
 

________________________ 

Nome: 

CPF 

 

maio de 2012 na Sede do CREAS, para assumir a vaga de Conselheira 

Tutelar proveniente pelo desligamento do Senhor Ailton de Oliveira e 

da Senhora Tânia de Cássia Melo. 

               Sem mais para o momento, agradecemos a atenção Prestada 

               Atenciosamente, 

Frederico Denardi 

Presidente do CMDCA 

Ilmo/a Sr./a 

Joselba Aparecida Almeida Malamim 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CREDENCIAMENTO NA ÁREA MÉDICA Nº003/2014 

Prorrogação de Prazo 

O Município de Primavera do Leste está procedendo o 

CHAMAMENTO PÚBLICO aos interessados em prestar serviços para 

a Secretaria Municipal de Saúde, pelo que torna público que, encontra-

se aberto o processo de CREDENCIAMENTO NA ÁREA MÉDICA 

para contratação de pessoa jurídica para realizar exames de 

Ultrassonografia, consultas em Neuropediatra, Neurologia, 

Neurocirurgião, Mastologia, Pneumologia, Espirometria, 

Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e Retosigmoidoscopia, que 

deverão ser prestadas conforme especificações constantes do Edital. Os 

interessados deverão comparecer no Setor de Licitações, sito a Rua 

Maringá, 444, munidos dos documentos mencionados no edital até o 

dia 31/12/2015. Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não 

assegura o credenciamento junto a Administração, constituindo, 

entretanto, elemento indispensável para análise administrativa que 

avaliará a inclusão, ou não dos candidatos.  

A retirada do edital deverá ser feita junto ao Setor de Licitações do 

Município ou site www.primaveradoleste.mt.gov.br. Maiores 

informações pelo fone (0XX) 66- 3498- 3333. 

Primavera do Leste, 31 de dezembro de 2014. 

Mirna Heckler Braff 

Presidente da CPL 

Primavera do Leste – Mato Grosso, 02 de Fevereiro de 2015. 

 
OF. Nº. 003/2015. 

Prezada Senhora, 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Primavera do Leste – MT- CMDCA, conforme a Ata nº 010/2012, 

convoca a Suplente que participou do Processo seletivo no dia 17 de  

 

 

DO DA  

 EDIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS NO DO   

 

O de Primavera do Leste, Mato Grosso, através da 

Municipal de Assistência Social e a C o m i s s ã o  

P e r m a n e n t e  d e  L i c i t a ç õ e s , CONVIDA as empresas do ramo 

da construção civil a manifestarem interesse na apresentação de 

proposta, conforme as informadas no Edital da Chamada 

Pública. 

 chamada pública, os respectivos anexos, as informações e 

esclarecimentos necessários estarão a partir da 

publicação na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua 

Maringá, nº 4 4 4 , – P r i m a v e r a  d o  

L e s t e  – 78.850-000; Telefone: (66) 3498 3333, 

Atendimento: 9h00min às 11h00min e das 13:00 às 17:00 horas, email 

licita3@pva.mt.gov.br e no site

 

OBJETO: O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa 

que possua profissionais de notada técnica no ramo de construção civil 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

EDITAL 

Educação Física 2 -  2 + CR 

Licenciatura em 

Teatro 
1 - 1 +CR 

TOTAL DE 

BOLSISTAS: 
20 - 20+ CR 

*CR: Cadastro de reserva 

CURSANDO ENSINO SUPERIOR - CARGA HORÁRIA DE 6 

HORAS DIÁRIAS 

Curso Vagas Vagas PNE 
TOTAL DE 

VAGAS 

Pedagogia 4 - 4 + CR 

Administração 2 - 2 + CR 

Nutrição 1 - 1 + CR 

Recursos Humanos 1 - 1 + CR 

Direito 1 - 1 + CR 

Ciências Contábeis 1 - 1 + CR 

Enfermagem 1 - 1 + CR 

Farmácia 1 - 1 + CR 

Fisioterapia 1 - 1 + CR 

Serviço Social 1 - 1 + CR 

Engenharia de 

Produção 
1 - 1 + CR 

Marketing 1 - 1 + CR 

Biologia 1 - 1 + CR 

Educação Física 2 -  2 + CR 

Licenciatura em 

Teatro 
1 - 1 +CR 

TOTAL DE 

BOLSISTAS: 
20 - 20+ CR 

*CR: Cadastro de reserva 

b) Os candidatos deverão estar matriculados em instituições oficiais de 

ensino superior reconhecidas e que mantenham convênio com o Centro 

de Integração Empresa Escola - CIEE.  

c) Os candidatos serão chamados de acordo com a necessidade 

institucional e disponibilidade financeira e orçamentária da Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste-Mato Grosso. 

II – DAS INFORMAÇÕES GERAIS  

a) A carga horária do estágio será de: 

 Até 04 (quatros) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, de 

acordo com o previsto no Plano de Trabalho. 

 Até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, de acordo 

com o previsto no Plano de Trabalho. 

b) A remuneração da bolsa de estágio será de: 

 R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) + Auxilio 

transporte no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por dia 

efetivamente trabalhado para os estagiários com carga horária de 04 

(quatro) horas diárias; 

 R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) + Auxilio 

transporte no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por dia 

efetivamente trabalhado para os estagiários com carga horária de 06 

(seis) horas diárias; 

c) O período da bolsa estágio conforme Plano de Trabalho será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido a 

qualquer momento por ambas as partes;  

d) O candidato deverá estar matriculado e com frequência efetiva na 

Instituição de Ensino; 

e) Os servidores municipais da Prefeitura de Primavera do Leste – MT, 

poderão realizar o estágio desde que haja compatibilidade de horários 

entre a jornada normal de trabalho e a jornada do estágio. 

f) OS ESTUDANTES INSCRITOS NESSE EDITAL DEVERÃO 

OBSERVAR A POLÍTICA INTERNA DE ESTÁGIO DE SUA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, BEM COMO O PERÍODO 

PERMITIDO POR ELA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. 

g) - Integram o presente Edital o Anexo I (Cronograma) e Anexo II 

(Conteúdo Programático). 

III – DO LOCAL E PRAZO DE INSCRIÇÃO 

O estudante interessado deverá comparecer no saguão da Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste, localizada na Rua: Maringá nº 444, 

centro, no período da manhã das 07:00 as 11:00h, em dias úteis entre 

os dias 04 a 20 de fevereiro de 2015 portando os documentos exigidos 

no item IV deste Edital 

IV – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 004/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do convênio com o 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE), 
divulga abertura de inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

BOLSA DE ESTAGIÁRIO n° 004/2015 conforme as disposições 

abaixo:  
I – DAS VAGAS  

 a) O presente processo de seleção visa ao preenchimento das vagas 

abaixo relacionadas, sendo que 10% (dez por cento) das vagas serão 
asseguradas aos estudantes portadores de necessidades especiais.  

b) A seleção será para estudantes de nível superior, conforme as vagas 

disponibilizadas na tabela abaixo: 

CURSANDO ENSINO SUPERIOR - CARGA HORÁRIA DE 4 

HORAS DIÁRIAS 

Curso Vagas Vagas PNE 
TOTAL DE 

VAGAS 

 

Pedagogia 

 

4 - 4 + CR 

Administração 2 - 2 + CR 

Nutrição 1 - 1 + CR 

Recursos Humanos 1 - 1 + CR 

Direito 1 - 1 + CR 

Ciências Contábeis 1 - 1 + CR 

Enfermagem 1 - 1 + CR 

Farmácia 1 - 1 + CR 

Fisioterapia 1 - 1 + CR 

Serviço Social 1 - 1 + CR 

Engenharia de 

Produção 
1 - 1 + CR 

Marketing 1 - 1 + CR 

Biologia 1 - 1 + CR 

 

para apresentação de proposta para construção de uma creche “Tipo C” 

no Residencial Padre Onesto Costa, com recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR), no valor de R$1.410.000,00 (hum 

milhão, quatrocentos e dez mil reais) para atendimento de 120 crianças 

e operado pela Caixa Econômica Federal, nos termos do preconizado 

pela Portaria nº 168 de 12 de abril de 2013 e alterações, do Ministério 

das Cidades, obedecidos os termos da Lei Federal n. 11.977 de 07 de 

julho de 2009 e alterações, a ser edificada em imóvel de propriedade 

do conforme Decreto Municipal nº 1.278, de 13 de junho de 

2012, compreendido na quadra nº 09, matrícula 18.937 no Serviço 

Registral de Imóveis de Primavera do Leste, para viabilizar a seleção 

do de Primavera do Leste - MT, pelo Ministério das 

 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: Dia 

20/02/2015 às 09:00 horas 

LOCAL: Auditório de Licitações, na Rua Maringá, nº. 444, Centro, 

Primavera do Leste – MT 

 

ESTADO DO MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMUNICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 

100/14, através de sua Presidente, torna público e para conhecimento 

dos interessados e de acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, o resultado da seguinte licitação: 

CONVITE Nº 020/2014 

Licitante Vencedor: MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA ME. 

                         Primavera do Leste, 29 de janeiro de 2015. 

MIRNA HECKLER BRAFF 

Presidente da CPL 
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    a) No ato da inscrição deverão ser 

apresentados os seguintes documentos:  

 Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

 Atestado de frequência da instituição de ensino. 

b) Caso a documentação citada acima, esteja incorreta e/ou incompleta 

a inscrição será indeferida. 

 V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação 

às quais não poderá alegar desconhecimento; 

b) As inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS será gratuita; 

c) A prova será na modalidade objetiva e está prevista para ser 

realizada no dia 08 de março de 2015 (DOMINGO) com início às 

8h00min e duração improrrogável de 3 (três) horas. 

d) Os candidatos deverão comparecer ao local de prova às 7h30min, 

pois os portões permanecerão abertos somente até as 8h00min, horário 

após o qual não será permitido o acesso de candidatos a sala de provas; 

e) O local das provas será divulgado no Edital de Deferimento e 

Indeferimento das inscrições; 

f) Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 

portando comprovante de inscrição, bem como documento oficial com 

foto que o identifique, como: carteira de identidade, carteira de 

trabalho, carteira nacional de habilitação com foto, etc. 

g) O não comparecimento do candidato à prova, qualquer que seja o 

motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua 

eliminação do presente processo de seleção; 

h) Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento 

correto do Cartão de Respostas, que deverá proceder em conformidade 

com as instruções específicas, que será o único documento válido para 

efeito de correção da prova.  

i) Não serão computadas as questões não assinaladas, assinaladas a 

lápis, assim como as questões que contenham mais de uma resposta, 

emenda ou rasura, ainda que legíveis; 

j) Em hipótese nenhuma haverá substituição do Cartão de Respostas em 

caso de erro ou rasura por parte do candidato. 

k) No Cartão de Respostas o candidato deverá assinar ou rubricar 

utilizando sempre caneta esferográfica azul ou preta. 

l) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 

da prova objetiva, munido de caneta esferográfica de material 

transparente e tinta azul ou preta, lápis preto e borracha.  

m) O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o 

Caderno de Questões e o Cartão de Respostas, para arquivo e 

documentação da seleção.  

n) Durante a realização das Provas não será permitido nenhuma espécie 

de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 

livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

o) O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos no 

Cartão de Respostas, em especial seu nome e a opção do curso para 

estágio.  

p) Será excluído da seleção o candidato que: 

1.Apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitido 

qualquer tolerância; 

2.Apresentar-se em outro local diferente da convocação oficial; 

3.Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

4.Não apresentar documentos que bem o identifique; 

5.Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 

6.Ausentar-se da sala de provas levando Cartão de Respostas, Caderno 

de Questões ou outros materiais não permitidos; 

7.Forem surpreendidos em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de livros, anotações, impressos não permitidos ou 

maquina calculadora ou similiar; 

8.Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico de comunicação (bip, pagers, telefone celulares, relógios 

digitais, notebook, palmtop, smartphone, etc.), bem como protetores 

auriculares; 

9.Não devolver integralmente o material recebido; 

10.Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

11.Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;  

12.Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido.  

q) No dia da realização das provas, na hipótese do nome do candidato 

não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 

estabelecidos no Edital de Inscrições será realizada a inclusão, desde 

que apresente o protocolo de inscrição. 

1 A inclusão de que trata o item acima será realizada de forma 

condicional e será analisada na fase de julgamento das provas objetivas, 

com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

2 Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 

independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 

os atos dela decorrentes.  

r) Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou 

de pessoas estranhas nas dependências do local de aplicação da prova. 

s) Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data 

e horário determinado. 

t) Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão 

permanecer juntos na sala, sendo somente liberados após terem 

entregado as provas e assinarem a folha ata.  

u) O candidato que queira contestar alguma questão poderá fazê-lo na 

Ata de Prova.  

VI– DAS PROVAS  

a) Na prova do processo de seleção constarão as seguintes questões:  

Conteúdos 
Quantidade de 

Questões 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais  10 

Soma 20 

b) A prova apresentará questões de múltipla escolha, com uma única 

alternativa correta, de caráter eliminatório, a ser aplicada a todos os 

candidatos. 

c) A Prova Objetiva será composta de 20 (vinte) questões objetivas, 

com o valor de 0,5 (cinco décimos) cada, e será valorada de 0 (zero) a 

10 (dez) pontos, de acordo com o conteúdo programático previsto no 

Anexo II deste Edital. 

VII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

a) A classificação final dos candidatos aprovados será feita em ordem 

crescente de pontos, de acordo com a nota obtida na prova objetiva. 

b) Ocorrendo empate na classificação, o desempate beneficiará, 

sucessivamente, o candidato que:  

1.Obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa; 

2.Estiver cursando o semestre mais avançado do curso. 

E, se persistir o empate: 

1.Tiver maior idade. 

VIII – DOS RECURSOS   

 a) Será admitido recurso quanto: 

1.Ao indeferimento das inscrições; 

2.As questões das provas e gabaritos preliminares; 

3.Ao resultado preliminar. 

b) Os recursos deverão ser por escrito e endereçada à Secretaria 

Municipal de Administração, localizada no Prédio da Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste - MT, na Rua Maringá, n° 444, 

Centro, e protocolada no Protocolo Central da Prefeitura, em até dois 

dias úteis, conforme cronograma em anexo.  

c) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, 

sendo que os recursos inconsistentes ou intempestivos serão 

preliminarmente indeferidos. 

d) Os recursos serão julgados pela Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – M, em 

até 48 horas e divulgado no site www.primaveradoleste.mt.gov.br. 

IX – DA CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 

 a) Os candidatos serão convocados em ordem crescente, obedecendo-

se a classificação final, de acordo com a necessidade da Administração 

através de Edital publicado no Site www.primaveradoleste.mt.gov.br, 

Diário Oficial de Primavera e fixado no Átrio da Prefeitura Municipal 

de Primavera do Leste. 

b) A convocação será feita por ato da Secretária Municipal de 

Administração, devendo o candidato se apresentar na Coordenadoria de 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 

02 e 

03/03/2015 

Abertura de prazo 

para recurso contra 

o indeferimento das 
inscrições  

Recurso direcionado à 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINITRAÇÃO e 

protocolado no Protocolo Central 

da Prefeitura. 

04/03/2015 

Publicação do edital 
de homologação das 

inscrições, Edital 

com o resultado dos 
recursos e 

divulgação do local 

de realização da 
prova 

SITE: 
www.primaveradoleste.mt.gov.br 

link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 
DIOPRIMA. 

08/03/2015 Aplicação da Prova 

LOCAL DIVULGADO NO 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
DAS INSCRIÇÕES 

09/03/2015 
Divulgação dos 
gabaritos 

preliminares 

SITE: 

www.primaveradoleste.mt.gov.br 
link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 

DIOPRIMA. 

10 e 
11/03/2015 

Prazo para recurso 

contra o gabarito 

preliminar 

Recurso direcionado à 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINITRAÇÃO e 

protocolado no Protocolo Central 
da Prefeitura. 

13/03/2015 
Divulgação dos 

gabaritos definitivos 

SITE: 

www.primaveradoleste.mt.gov.br 
link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 

DIOPRIMA. 

16/03/2015 

Divulgação do 

resultado preliminar 

das provas 

SITE: 
www.primaveradoleste.mt.gov.br 

link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 
DIOPRIMA. 

17 e 

18/03/2015 

Prazo para recurso 
contra o resultado 

preliminar  

Recurso direcionado à 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINITRAÇÃO e 

protocolado no Protocolo Central 

da Prefeitura. 

20/03/2015 

Publicação do 

Resultado Final e 

Homologação do 

Processo de Seleção 

de estagiários 

SITE: 

www.primaveradoleste.mt.gov.br 

link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 

DIOPRIMA. 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  

PEDAGOGIA, ADMINISTRAÇÃO, NUTRIÇÃO, RECURSOS 

HUMANOS, DIREITO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 

ENFERMAGEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, SERVIÇO 

SOCIAL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, MARKETING, 

BIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA e LICENCIATURA EM 

TEATRO 

Disciplina  Conteúdos 

Língua 

Portuguesa 

Texto e Interpretação de Texto; Ortografia e 

Concordância verbal e nominal. 

Conhecimentos 

Gerais  

Cultura, Aspectos Históricos, geográficos, políticos, 

administrativos, econômicos e sociais. Atualidade 

em nível local, regional, estadual, nacional e 

mundial.  

 

Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração no 

prazo máximo de até 04 (quatro) dias úteis para assumir a vaga, a 

contar da publicação do Edital de Convocação. 

c) O estagiário convocado deverá providenciar abertura de conta, em 

agência bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém 

convênio para recebimento da bolsa.   

d) O não comparecimento do candidato para assumir a vaga no prazo 

legal acarretará a perda do direito à vaga. 

e) Antes ou após a convocação, o candidato poderá desistir 

espontaneamente do direito à vaga, através de requerimento 

encaminhado à Coordenadoria de Recursos Humanos. 

f) O estudante que desistir deverá assinar o Termo de Desistência. 

 X – DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DO ESTÁGIO 

a) A contratação de estagiário será feita mediante a assinatura do 

Termo de Compromisso, em 04 (quatro) vias, pelo estudante, pela 

instituição de ensino, pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - 

MT, e pelo CIEE, assinadas nessa ordem, no qual deverão constar as 

seguintes informações: 

1. Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do 

curso e o semestre que o mesmo se 

encontra; 

2. Informações de que o estágio não acarretará qualquer vínculo 

empregatício;  

3. Valor da bolsa; 

4. Carga horária; 

5. Duração do estágio; 

6. Direitos deveres e proibições do estagiário; 

7. Condições de desligamento; 

8. Atividades a serem desempenhadas. 

   b) O estagiário admitido deverá cumprir as exigências para 

admissão neste edital e demais normais aplicáveis, a apresentar os 

seguintes documentos:  

1.  Cópia da Identidade;  

2.  Cópia do CPF;  

3.  Cópia título de eleitos com comprovante da última votação;  

4.  Certidão de casamento ou certidão de nascimento;  

5.  Atestado de freqüência da faculdade;  

6.  Carteira de trabalho (página da foto e verso da página da foto)  

7.  Comprovante de Endereço;  

8.  Comprovante de abertura de conta salário no HSBC. 

XI – DO PRAZO DE VALIDADE 

a)     A presente Seleção terá validade de 12 (doze) meses, contando da 

data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.  

XII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

a)     Os casos omissos serão resolvidos pelo CIEE. 

b) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais e 

demais publicações referente à esta seleção através da Imprensa Oficial 

do município – Diário Oficial de Primavera do Leste - MT 

(DIOPRIMA); 

c) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT. 

d) Este Edital entrará e m vigor na data de sua publicação. 

Primavera do Leste - MT, 02 de fevereiro de 2015. 

Janaíne Ottonelli Wolff 

Secretária Municipal de Administração 

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 

ANEXO I – CRONOGRAMA  

DATA* ESPECIFICAÇÃO LOCAL 

04/02/2015 Inicio das inscrições PAÇO MUNICIPAL 

20/02/2015 
Término das 

inscrições 

PAÇO MUNICIPAL 

27/02/2015 

Divulgação do 

Edital de 

Deferimento e 
indeferimento das 

inscrições  

SITE: 

www.primaveradoleste.mt.gov.br 
link concurso/seletivo, saguão da 

Prefeitura Municipal e 

DIOPRIMA e recurso 
direcionado À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO da 
Prefeitura Municipal. 

 

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2014 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 
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RELATÓRIO DE APLICAÇÃO 

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO 

DEZEMBRO 2014 
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