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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 461/2019   

 

EDITAL Nº 461.01/2019 

 

ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMA PARA CONTRATAÇÃO DE NATUREZA TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 

 

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de 
Primavera do Leste, CONSIDERANDO a necessidade de implementar na plenitude o que dispõe o caput do art. 37 da Constituição Federal em relação 

ao Principio da Eficiência; CONSIDERANDO a autorização legal prevista no inciso I, do artigo 37, da Constituição Federal e o disposto no inciso II, do 

artigo 4º, da lei Municipal nº 888, de 27 de janeiro de 2005, RESOLVE estabelecer e TORNAR PÚBLICA, as normas para a realização do Processo 
Seletivo Simplificado, objetivando a contratação em caráter temporário nos casos de excepcional interesse público, no quadro de pessoal, no âmbito das 

Secretarias Municipais, mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todo PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será 
planejado e organizado pela Secretaria Municipal de Administração e realizar-se-á sob a responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE 

ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, sendo seus membros designados através da Portaria nº. 724/18, obedecidas às 

normas deste Edital. 
1.2 O presente Edital tem por objetivo estabelecer as condições especiais de realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, relativo às 

inscrições, atribuições de função, jornada de trabalho, salário, etapas do processo de seleção, classificação dos candidatos, divulgação dos resultados, 

recurso, admissão, validade do processo seletivo e disposições gerais e finais, para a contratação por tempo determinado de profissionais, nos termos das 
legislações aplicáveis, para o preenchimento das vagas para os cargos constantes do capitulo 2 deste Edital.  

1.3 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação, por tempo determinado, "para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público", visando o atendimento de serviços essenciais de caráter inadiável de cada Secretaria, em casos de licenças obrigatórias, férias, 
emergências definidas em lei, combate a surtos epidêmicos, calamidade pública e as vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da 

administração pública para suprir a ausência de servidor concursado para o cargo, nos termos da Lei Municipal nº. 888 de 27 de janeiro de 2005, 

obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto no Edital. 
1.4 Os contratos serão regidos pelo Regime Jurídico Administrativo Especial e a contribuição previdenciária será vinculada obrigatoriamente ao Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS). 

1.5 O presente Processo Seletivo tem validade de 12 meses, contados a partir da data de homologação do resultado final. 
1.6 Os candidatos aprovados serão admitidos em caráter emergencial e temporário, pelo prazo não superior a 1 (um) ano, podendo o contrato ser 

prorrogado uma única vez e por igual período, justificado o excepcional interesse público, a contar da data de assinatura do Contrato de Trabalho. 

1.7 Os cargos, a escolaridade/pré-requisitos, o numero de vagas, vagas para cadastro de reserva, jornada de trabalho e a remuneração são os estabelecidos 
no Capitulo 2 deste Edital. 

1.8 Os Contratos de Trabalho poderão ser rescindidos a qualquer tempo, a critério do contratado ou do contratante. 

1.9 O conteúdo programático consta do Anexo I deste Edital. 
1.10 O cronograma de execução do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será conforme quadro abaixo: 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA* ESPECIFICAÇÃO LOCAL 

14.03.2019 
Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 

461/2019 

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

18.03.2019 Início das inscrições 
PREFEITURA MUNICIPAL – das 07:00 às 10:30 

horas 

26.03.2019 Término das inscrições 
PREFEITURA MUNICIPAL – das 07:00 às 10:30 

horas 

29.03.2019 Publicação do edital de deferimento e indeferimento das inscrições  
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

01 e 02.04.2019 
Prazo para interposição de recursos contra o edital de deferimento e 

indeferimento de inscrições 

PROTOCOLO CENTRAL - À Comissão Permanente 

Organizadora do Processo Seletivo ou pelo e-mail 
crh@pva.mt.gov.br 

05.04.2019 
Publicação do edital de Homologação das inscrições, divulgação do local 

de realização da Prova Objetiva e ensalamento. 

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

14.04.2019 Aplicação da Prova Objetiva  
LOCAL SERÁ DIVULGADO NO EDITAL DE 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

15.04.2019 Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva. 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

PODER EXECUTIVO 
 

EDITAIS 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/


 

 Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • Primavera do Leste - MT, 14 de Março de  2019 • Edição 1430 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

16 e 17.04.2019 Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar 

PROTOCOLO CENTRAL - À Comissão Permanente 

Organizadora do Processo Seletivo ou pelo e-mail 
crh@pva.mt.gov.br 

22.04.2019 Divulgação do Gabarito Definitivo da prova objetiva 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

26.04.2019 Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

29 e 30.04.2019 
Prazo para interposição de recursos contra o edital de resultado preliminar 

da prova objetiva 

PROTOCOLO CENTRAL - À Comissão Permanente 

Organizadora do Processo Seletivo ou pelo e-mail 
crh@pva.mt.gov.br 

03.05.2019 Divulgação do Resultado Final e Homologação  
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br ( Publicações 

– seletivo) e DIOPRIMA 

*As datas previstas poderão ser alteradas de acordo com a conveniência administrativa 

 

2 DOS CARGOS 

 

Os cargos, a escolaridade/pré-requisitos, o numero de vagas, vagas para cadastro de reserva, jornada de trabalho e a remuneração são os estabelecidos a 

seguir: 

CARGOS QUE REQUEREM NIVEL DE ESCOLARIDADE ALFABETIZADO: 

 

Cargo/Função Vagas PcD CH R$ Escolaridades/pré-requisitos 

Auxiliar de Cozinha 

01+CR - 40 1.213,45 Alfabetizado 

Auxiliar de Serviços Gerais 

01+CR 

1 40 1.213,45 Alfabetizado 

 

 

CARGOS QUE REQUEREM NIVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO: 

 

Cargo/Função Vagas PcD CH R$ Escolaridades/pré-requisitos 

Auxiliar Educacional 01+CR - 30 1.309,53 Ensino Médio Completo 

 

CARGOS QUE REQUEREM NIVEL DE ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 

CARGOS NA AREA EDUCACIONAL 

 

Cargo/Função Vagas 
 

PcD 
CH * 

Remuneração por Hora - R$ * 

Escolaridades/ 

pré requisitos 
Graduação 

Classe B 

Pós-Graduação 

Classe C 

Mestrado/ 

Doutorado 

Classe D 

Professor de 

Ciências Biológicas  
01+CR - - 

 

22,91 

 

25,37 
27,82 

Ensino Superior em Ciências 

Biológicas - Licenciatura Plena 

Professor de 
Educação Física 

01+CR - - 

 

 
22,91 

 

 
25,37 

 

27,82 

 

Ensino Superior em Educação 

Física - Licenciatura Plena e 

registro no órgão fiscalizador. 

Professor de 

Geografia  
01+CR - - 

 

22,91 

 

25,37 
27,82 

Ensino Superior em Geografia - 

Licenciatura Plena 

Professor de História  01+CR - - 
 

22,91 

 

25,37 
27,82 

Ensino Superior em História - 

Licenciatura Plena 

Professor de Língua 

Portuguesa 
01+CR - - 

 

22,91 

 

25,37 
27,82 

Ensino Superior em Letras - 

Licenciatura Plena 

Professor de 
Matemática 

01+CR - - 

 

22,91 

 

25,37 27,82 
Ensino Superior em Matemática - 
Licenciatura Plena 

Professor Pedagogo 01+CR - - 

 
 

22,91 

 
 

25,37 
27,82 

Ensino Superior em Pedagogia ou 
Normal Superior - Licenciatura 

Plena 

 

* A remuneração será calculada de acordo com o número de aulas atribuídas e conforme a titulação latu sensu ou stricto sensu apresentada no 

ato da contratação. Máximo de 150h mensais. 

 

3 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 

 

3.1 O candidato, no caso de aprovação, terá que atender as seguintes exigências na data da convocação e contratação: 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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a)Ter nacionalidade brasileira ou naturalizado; 

b)Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c)Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

d)Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e)Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

f)Apresentar os documentos exigidos no item 11.3 do Capitulo 11 deste Edital, no ato da contratação. 

3.2 O candidato que, na data da contratação, não reunir os requisitos enumerados no item 3.1 deste Capítulo, perderá o direito à investidura no cargo para 
qual foi convocado. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 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. 

4.2 A inscrição para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, devido a sua modalidade, será GRATUÍTA. 
4.3 As inscrições para participar do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, localizada na Rua: Maringá nº 444, centro, no período da manhã das 7:00h às 10:30h, em dias úteis entre os dias  18 a 26 de março 

de 2019, portando os documentos exigidos no item 4.4 deste capítulo, sendo de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato da 

inscrição. 

4.4 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e anexar as fotocópias dos documentos, abaixo relacionados: 

a)Cópia da Cédula de Identidade, Carteira de trabalho, CNH ou Cédula de Identidade fornecida por órgãos públicos ou conselhos de classe 

com, por exemplo, os da OAB, CREA, CRM, CRC, etc. 

b)Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

4.5 A efetivação da inscrição implica no conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e normas estabelecidos pelo presente Edital. A 

verificação em qualquer época de documentos falsos ou inexatos, ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará no cancelamento da inscrição 

em qualquer momento, por decisão da Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo, com posterior publicação. Cancelada a inscrição, serão 
anulados todos os atos dela decorrentes. 

4.6 Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição. Havendo mais de uma, valerá aquela cujo protocolo for o mais recente; 

4.7 Não haverá inscrição condicional, nem tampouco por correspondência; 
4.8 É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante de inscrição, inclusive quando da realização das provas, de maneira a dirimir eventuais 

dúvidas. 

4.9 Não será devolvida a documentação dos candidatos exigida para o certame. 
4.10 Será admitida a inscrição por terceiros mediante apresentação dos documentos constantes do item 4.4 deste Capítulo. 

4.11 O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade das informações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de 

eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição ou extravio de documentos. 
4.12 A lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, sendo acompanhada de um fiscal. 

4.13 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

4.14 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a lactante, a criança e o fiscal. 
 

 5 DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

5.1 As pessoas com deficiência (PcD) que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 

Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos no presente certame, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência que possuem. 

5.2 Ser-lhes-á reservado um percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes no Processo Seletivo 461.2019, dentro do prazo de validade do 

certame. 
5.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais, participarão do processo de seleção em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário e local de aplicação das provas, e à nota 

mínima exigida para aprovação. 
5.4 Os benefícios previstos neste Capitulo, deverão ser requeridos, por escrito, durante o período das inscrições. 

5.5 As vagas reservadas aos PcD que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no processo de seleção serão 

preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância na ordem classificatória.  
 

6 DAS PROVAS  

6.1 Do processo de seleção constarão as seguintes provas: 

6.1.1 Para os cargos que requerem nível de escolaridade ALFABETIZADO: 
 

Conteúdos Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais  10 

Soma 20 

 

6.1.2 Para os cargos que requerem conhecimentos específicos 

Conteúdos Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 05 

Conhecimentos Gerais  05 

Conhecimentos Específicos do Cargo e Legislação 10 

Soma 
20 

6.2 A prova apresentará questões de múltipla escolha, com uma única alternativa correta, de caráter classificatório, a ser aplicada a todos os candidatos. 

6.3 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 I deste Edital. 
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7 DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

7.1 A aplicação das Provas Objetivas está prevista para ser realizada no dia 14 de abril de 2019 (DOMINGO) com início às 8:00 horas e duração 

improrrogável de 03 (três) horas.  

7.2 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova às 7:30 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até às 8:00 horas, horário após o 
qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas.  

7.3 O local das provas será divulgado no Edital de Deferimento e Indeferimento das inscrições.  

7.4 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que bem o identifique, como: 

Carteira e/ou Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação com foto, Cédula de Identidade fornecida por 

órgãos públicos ou conselhos de classe como por exemplo, os da OAB, CREA, CRM, CRC, etc. 

7.5 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
7.6 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

7.6.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. 

7.6.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do presente 
processo de seleção. 

7.7 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.  
7.7.1 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; 

7.7.2 Em hipótese nenhuma haverá substituição do Cartão de Respostas em caso de erro ou rasura por parte do candidato. 

7.7.3 No Cartão de Respostas o candidato deverá assinar ou rubricar utilizando sempre caneta esferográfica azul ou preta. 

7.8 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.  
7.9 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas, que pertencerá única e exclusivamente à 

Administração Municipal, para arquivo e documentação da seleção.  

7.10 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. 

7.11 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos no Cartão de Respostas, em especial seu nome e a opção do cargo.  

7.12 Será excluído da seleção o candidato que: 
a)Apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 

b)Apresentar-se em outro local diferente da convocação oficial; 

c)Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d)Não apresentar documentos que bem o identifique; 

e)Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 

f)Ausentar-se da sala de provas levando Cartão de Respostas, Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos; 
g)Forem surpreendidos em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, anotações, impressos não permitidos ou maquina calculadora ou 

similar; 

h)Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (bip, pagers, telefones celulares, relógios digitais, 
notebook, palmtop, smartphone, etc.), bem como protetores auriculares; 

i)Não devolver integralmente o material recebido; 

j)Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
k)Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;  

l)Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

m)Tratar com descortesia os fiscais de provas, seus auxiliares, coordenadores ou autoridades; 
n)Descumprir as instruções contidas na capa das provas ou emanadas pelos fiscais ou por responsáveis pelo seletivo.  

7.13 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 Ensalamento, a Comissão Organizadora da seleção procederá a inclusão, desde que apresente o protocolo de 

inscrição. 

7.13.1 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. 
7.13.2 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.  

7.14 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas nas dependências do local de aplicação da prova. 
7.15 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinado. 

7.16 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.  

7.17 O candidato que queira contestar alguma questão poderá fazê-lo na Ata de Prova, a qual será encaminhada à Comissão Organizadora.  

 

 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

8.1 A classificação final dos candidatos aprovados, para cada cargo/função, será feita em ordem decrescente de pontos, de acordo com a nota obtida na 

prova objetiva. 
8.2 Ocorrendo empate na classificação, para os cargos que exigem conhecimentos específicos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:  

 

a)Obtiver maior nota de Conhecimentos Específicos;  
b)Obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa; 

c)Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade. 
 

8.3 Para os cargos que exigem nível de escolaridade Alfabetizado o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: 

 
a)Obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa; 

b)O candidato que tiver maior idade; 

c)Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver o maior número de filhos menores de 18 anos. 

9 DO RECURSO 
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9.1 Será admitido recurso quanto: 

 

a)Ao indeferimento das inscrições; 
b)Ao gabarito preliminar; 

c)Ao resultado preliminar da prova objetiva e classificação. 

9.2 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme cronograma - item 1.10.  
9.3 Os recursos deverão ser por escrito e endereçados à Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo, nos prazos estabelecidos e 

protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal ou pelo e-mail crh@pva.mt.gov.br. 

9.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes ou intempestivos, bem como aqueles cujo teor desrespeite 
a banca, serão preliminarmente indeferidos. 

9.5 Todos os recursos serão analisados e o resultado estará à disposição dos candidatos para conhecimento no prazo máximo de 3 (três)  dias. 

9.6 Não serão aceitos recursos via fax ou telefone.  
9.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questões, a questão anulada será considerada como respondida corretamente para todos os inscritos do 

cargo. 

9.8 Se da análise do recurso resultar em alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos do cargo serão corrigidas conforme alteração e o resultado 
final divulgado de acordo com o novo gabarito.  

9.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

 

10 DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 O resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, após decididos todos recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito 
Municipal e publicado no Site http://www.primaveradoleste.mt.gov.br , no Diário Oficial de Primavera do Leste  (DIOPRIMA). 

 

11 DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

11.1 Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a necessidade da Administração, obedecendo-se rigorosamente a ordem de 

classificação final, através de Edital publicado no Site http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, Diário Oficial de Primavera, para assinatura de Contrato 

de Trabalho. 
11.2 A aprovação e a classificação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO geram para os candidatos apenas a expectativa de direito à contratação, 

ficando este ato consignado à observância das disposições legais pertinentes (ainda que supervenientes), ao exclusivo interesse e conveniência da 

Administração Pública, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade do certame, para atender as necessidades temporárias de excepcional 
interesse público.  

11.3 O candidato deverá apresentar-se no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal no prazo máximo de até 04 (quatro) dias úteis, a contar 

da publicação do Edital de Convocação, munidos com os seguintes documentos: 
a) Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

b) Fotocópia do CPF; 

c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
d) Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

e) Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigidos para o cargo; 

f) Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, Declaração de não estar cumprindo 
penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício 

profissional para os cargos com profissão regulamentada.  

g) Comprovante de Residência; 
h) Fotocópia do Titulo de eleitor; 

i) Comprovante da votação da ultima eleição; 

j) Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino; 
k) Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

l) Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação frente e verso); 

m) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de idade; 
n) Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes; 

o) Fotocópia do CPF dos pais; 

p) Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido; 
q) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal; 

r) Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço 

publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  
s) Declaração de Bem e Valores; 

t) Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio para recebimento de créditos 

salariais;  
u) Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta Prefeitura Municipal; e 

v) Outros documentos que a Administração julgar necessário. 

 
11.4 A contratação só será permitida dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, atendendo o interesse e a conveniência da 

Prefeitura Municipal, de acordo com suas necessidades. 

11.5 A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste reserva-se no direito de proceder às convocações dos candidatos classificados para as contratações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes, durante a validade da 

seleção.   

11.6 O contrato firmado de acordo com este Edital extinguir-se-á nas seguintes condições: 
a)Pelo término do prazo contratual; 

b)A qualquer tempo, por iniciativa do contratado; 
c)A qualquer tempo, por iniciativa do contratante. 

11.7 A prática de ato de falsidade ideológica em prova documental resultará na eliminação do candidato do presente Processo Seletivo Simplificado e 

anulação dos demais atos decorrentes, sujeitando-se às penas da Lei, em qualquer época, sem prejuízo das demais implicações legais. 
11.8 O candidato convocado que não comparecer dentro do prazo estabelecido neste Edital, será tido como desistente, podendo, a Secretaria de 

Administração, convocar o próximo candidato aprovado, obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição e contratação. 

11.9 Não será aceito posse por procuração. 
 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Um mesmo candidato não poderá inscrever-se em dois ou mais cargos. 

12.2 Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições deste Edital. 

12.3 O candidato antes ou após a contratação, antecedendo a posse, poderá desistir espontaneamente do direito à vaga, através de requerimento 
encaminhado à Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura.  

12.4 O candidato, ao preencher a ficha de inscrição declara-se ciente e de acordo com todas as normas do presente Edital, bem como, aceita as decisões 

que possam ser tomadas pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado em casos omissos e situações não previstas neste Edital.  
12.5 É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

12.6 O acompanhamento das publicações, Editais, avisos e comunicados referente ao Processo Seletivo Simplificado é de inteira responsabilidade do 
candidato por meio do Site http://www.primaveradoleste.mt.gov.br e Diário Oficial de Primavera do Leste. 

12.7 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 

disser respeito, até a data da homologação dos resultados finais, circunstancia que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
12.8 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Assessoria Jurídica 

do Município juntamente com a Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, no que a cada um couber. 

12.9 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

 
Primavera do Leste – MT, 14 de março de 2019 

 

 
 

 

 
 

 

Wânia Macedo   

Secretária Municipal de Administração 

Portaria n° 367/2018 

 
 

 

 
 

 

Edvane Evangelista Dias 

Presidente da Comissão Permanente 

Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 
 

 

 
 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 461/2019 

ANEXO I – INTEGRANTE DO EDITAL N° 461.01/2019 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

1 – PARA OS CARGOS QUE EXIJAM NÍVEL DE ESCOLARIDADE ALFABETIZADO: 

 

 

 

1.1 - CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA E CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

Disciplina  Conteúdos 

Língua Portuguesa 

Texto e Interpretação de Texto; Ortografia e Concordância verbal e nominal; Divisão silábica; Significação das palavras: 
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 

Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

Conhecimentos Gerais  

Cultura, Aspectos Históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos e sociais do município de Primavera do Leste, 
do Estado de Mato Grosso e da Republica Federativa do Brasil. Atualidades em nível local, regional, estadual, nacional e 

mundial.  

 

 

 

 

2 - PARA OS CARGOS QUE EXIJAM O ENSINO MÉDIO  

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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2.1 - CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA E CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

Disciplina  Conteúdos 

Língua Portuguesa 

Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adjetivo 

(gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período.  

 Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

Conhecimentos Gerais  

Cultura, aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos e sociais do município de Primavera do 

Leste, do Estado de Mato Grosso e da Republica Federativa.  Atualidades em nível local, regional, estadual, nacional e 

mundial.  

 

 

2.2 - CONTEÚDO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

 

 

Disciplina  Conteúdos 

Auxiliar Educacional Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Objetivos e conteúdos da educação 

infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, 

proteção, educação, lazer e esporte. Fundamentos e métodos da educação infantil. A criança pré-escolar e a aquisição de 

linguagem (enfoque em alfabetização). A avaliação na educação infantil. Integração família/instituição de educação 

infantil. A importância da literatura infantil na infância. O lúdico e a imaginação na infância. Relação afetiva 

criança/adulto. A estruturação dos conteúdos por eixos (identidade e autonomia, corpo e movimento, intercomunicação e 

linguagens, conhecimento físico, social e cultural, noções lógico-matemáticas). Aspectos fundamentais da proposta 

pedagógica na educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. A 

organização do ambiente da creche e da pré-escola para o Cuidar e o Educar. A criança e o mundo: da música, do 

movimento, das artes visuais, da linguagem oral e escrita, da natureza e sociedade e da matemática; Inclusão escolar. 

Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 

 

 

 

 

3 - PARA OS CARGOS QUE EXIJAM NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 

 

3.1 - CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA E CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

 

 

 

Disciplina  Conteúdos 

Língua Portuguesa 

Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adjetivo 

(gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período.  

  

Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

Conhecimentos Gerais  

Cultura, aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos e sociais do município de Primavera do Leste, 

do Estado de Mato Grosso e da Republica Federativa.  Atualidades em nível local, regional, estadual, nacional e mundial.  

 

 

 

 

 

3.2 – CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO E LEGISLAÇÃO 

 

 

 

 

Cargo  Conteúdos  

Professor de Ciências 

Biológicas, Educação Física, 

Geografia, História, Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa, 

Matemática e Pedagogo. 

Conhecimentos Pedagógicos, Legislação Aplicada a Educação, Constituição Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 e suas alterações; Projeto Político Pedagógico; Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Avaliação da Aprendizagem, História da educação Brasileira, Concepções de Educação e Escola, Função social 

da escola e compromisso social do educador e o atual sistema educacional brasileiro. Outros assuntos relacionados diretamente 

com a área de atuação do cargo. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 181, de 14 de março de 2019. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II 

da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 
 

Considerando o Ofício nº 0164/2019 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público 
Municipal para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR 

DE CIÊNCIAS, PROFESSOR PEDAGOGO E SECRETÁRIO ESCOLAR; 

 
Considerando que os (as) candidatos (as) inscritos (as) sob nº 552017, 

520093, 526575, 545142, 522698, 543388, 552243, 544761 e 549148 

convocados (as) pelo Edital de Convocação n° 166 de 11 de fevereiro de 2019 
não se apresentaram para tomar posse no prazo legal; 

 

Resolve, 

 

1.Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, classificados no 

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital 
de homologação nº 13.01/2015, a comparecerem no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta 
Cidade, no horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à 

nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 
 

1.1.O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 
1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data 
e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-

1727; 

 
2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E 

RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.              

     

Quadro 1 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

INSC. NOME 

522169 GISELLE PEREIRA SOARES 

PROFESSOR PEDAGOGO  

INSC. NOME 

526933 MARIA CLEIDE VIEIRA DA SILVA FEITOSA 

547786 MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA 

526004 MARILISE DOS SANTOS CASTRO TRIACA 

538498 KATLLEM CHRIS OLIVEIRA BEZERRA 

543910 EDEMILSO GONCALVES DE OLIVEIRA 

519274 JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO 

542754 LAURA APARECIDA RAMOS CHIMENE 

SECRETÁRIO ESCOLAR  

INSC. NOME 

541034 LEUSENIR SOUZA DE PAULA 

 

 
 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de março de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 
2.CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 
de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do 

trabalhador frente e verso); 
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 
houver; * 

8.Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa 

do Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10. Comprovante de endereço atualizado; 
11. CPF do cônjuge; 

12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos dependentes 

14. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 

anos; 

15. Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos; 
16. Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, que 

administra a folha de salários; 

17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
19. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

20. Declaração de que não foi demitido por justa causa – 

Anexo IV; 
21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 
física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos 
últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 

2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos 
últimos 05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regulamen

tada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 
comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3. Declaração de não estar cumprindo penalidade 
imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 

profissão; 
4. Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de 

Motorista, 

operador 

de 

Maquinas 

e os que 

exigem 

porte de 

CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta 

do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

2.Tipagem sanguínea; 
3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 
5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes 
Psicológicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação de 

alimentos e 

bebidas 

1.Exames atestados no item I; 

2.Coprocultura; 
3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 

5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3. Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer 

neurológico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA 

Eu,_____________________________________________, abaixo 
assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do 

CPF sob o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de 

posse no cargo de ______________________________________________ 
do Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo 

administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou 
Municipal, da administração direta ou indireta, e que não me encontro 

respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 

gerando as conseqüências previstas em lei. 

 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo 

assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF 
sob o n° ____________________________, DECLARO(A) para fins de 

posse no cargo de _______________________ do Quadro de Servidores 

da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em 

disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem 

OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público junto à 

Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 
Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas 

direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade com os 

incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 

aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 

seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer 

em sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo 

administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 

portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 
a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou 

Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 

econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 
conseqüências previstas na legislação vigente. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através 

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F   (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

 



 

 Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • Primavera do Leste - MT, 14 de Março de  2019 • Edição 1430 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 
 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 

 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 
para verificar os sintomas? 

(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

5) Você já foi internado em hospital?     (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 

  

7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 
ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 

cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 
 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, 

„‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  

 

Quando foi a última vez? 
 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 

comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 

 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê?  

 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 

últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 
 

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. 

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 

 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO 

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 
pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 
(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do 

que você. 
(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 
ou conhece pouco. 

 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

 

Edital de Convocação nº. 182, de 14 de março de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II 

da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 

 

Considerando o Ofício nº 0101/2019 SINFRA de lavra da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura o qual solicita a convocação mediante Concurso 

Público Municipal para o cargo de ARQUITETO. 

 

 

Resolve, 

 

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital 

de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta 

Cidade, no horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à 

nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

 

1.1O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

1.2 Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando 

data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 

3498-1727; 

 

2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E 

RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato. 

3.                         

                                                       

Quadro 1 

 

 

ARQUITETO 

INSC. NOME 

551315 ANDREIA VENTURINI 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de março de 2019 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.  Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 

2 . CPF; * 

3 . 2 fotos 3x4 recente; 

4 . Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 

de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

5 . Carteira de Trabalho (página de identificação do 

trabalhador frente e verso); 

6 . Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7 . Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 

houver; * 

8 . Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 

9 . Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 

Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10 . Comprovante de endereço atualizado; 

11 . CPF do cônjuge; 

12 . CPF do pai e da mãe;  

13 . CPF dos filhos; 

14 . Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

15 . Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos; 

16 . Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, que 

administra a folha de salários; 

17 . Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18 . Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19 . Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

20 . Declaração de que não foi demitido por justa causa – 

Anexo IV; 

21 . Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22 . Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI;  

23 . Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos últimos 

05 anos; 

24 . Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 

05 anos; 

25  . Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regulamen

tada 

1 . Documentos do item I; 

2 . Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3 . Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta 

após regular processo administrativo, que o impeça, ainda 

que temporariamente, de exercer a profissão; 

4 . Certidão de quitação com as demais obrigações legais do 

órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de 

Motorista, 

operador 

de 

Maquinas 

e os que 

exigem 

porte de 

CNH 

1 . Documentos constantes do item I; 

2 . Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3 . Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do 

RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, 

junto ao Detran). 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1 . Hemograma completo; 

2 . Tipagem sanguínea; 

3 . Glicemia (em jejum); 
4 . Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 

5 . Raios-X do tórax PA (com laudo) 
6 . Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 

7 . Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 
teste do Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – 

(Motorista e 

Operadores de 

Máquinas). 

1 . Exames atestados no item I; 
2 . Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 

3 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

4 . Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja 

função seja 

manipulação de 

alimentos e 

bebidas 

1. Exames atestados no item I; 
2. Coprocultura; 

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja 

função seja 

limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1 . Exames atestados no item I; 
2 . Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1 . Exames atestados no item I; 

2 . Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 
3 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

4 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 
5 . EEG (Eletroencefalograma com parecer 

neurológico): 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo 
assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF 

sob o n° ____________________________, DECLARO(A) para fins de 

posse no cargo de _______________________ do Quadro de Servidores 
da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em 

disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem 

OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público junto à 
Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 

Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas 

direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade com os 
incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de 
aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que 

seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer 

em sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 

relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo 
administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA 

Eu,_____________________________________________, abaixo 

assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do 

CPF sob o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de 
posse no cargo de ______________________________________________ 

do Quadro de Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, 

QUE NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo 
administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou 

Municipal, da administração direta ou indireta, e que não me encontro 

respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 
gerando as conseqüências previstas em lei. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 
 ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou 
Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 

econômica do declarante. 

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através 

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F   (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 

para verificar os sintomas? 
(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 

3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

 
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

5) Você já foi internado em hospital?     (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 

  

7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento 

ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas 
cardíacos, batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, 

„‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  
 

Quando foi a última vez? 

 
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 

comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê?  
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 

benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 
últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. 

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 

de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 
 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO 

MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 
(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 
(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 
(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do 

que você. 
(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 
ou conhece pouco. 

 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 
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PORTARIA Nº 212/19 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

R E S O L V E 

 

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição - 
Especial, conforme art. 40, §1º, III “a”, §5º da CF/88 com redação da EC Nº 

41/2003, a Senhora MARIA INES NEGRI FRIESS, que exercia a função de 

Professora Pedagoga, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 070/05, 
com proventos integrais ao tempo de contribuição da servidora no cargo 

efetivo em que se deu a aposentadoria, que serão pagos pelo IMPREV. 

 
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 11 de março de 2019.     

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de março de 2019. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP/IMA. 

 

PORTARIA Nº 103 DE 12 MARÇO DE 2019 

 

Altera a Portaria 078/2019 que dispõe sobre a nomeação de servidores 
para assessoramento das Sessões Legislativas.  

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

 

Alterar a Portaria 078/2019, e nomear os servidores abaixo para 
assessoramento das Sessões Legislativas Ordinárias, Extraordinárias, 

Especiais e Solenes da Câmara Municipal. 

- Secretariar as Sessões - CLEONICE FÁTIMA TRIACCA 
FERRACINI; 

- Assessoria Jurídica – DR. MANOEL DIOZ SILVA NETO; 

- Assessoria Jurídica – DR. LUIZ CARLOS REZENDE; 
- Assessoria do Presidente – BARBARA FERNANDA RIVA; 

- Assessoria dos Vereadores – ADRIANA SARZI SARTORI DA 

SILVA; 
- Assessoria dos Vereadores – JOÃO BATISTA PIMENTA; 

- Assessoria dos Vereadores – ALEXSSANDRA ZILIOTTO; 

- Assessorar a Mesa Diretora – JUSCIMEIRE DIAS LUIZ; 
- Assessorar a Mesa Diretora – JULIANA PADILHA DE LIMA; 

- Assessorar Plenário – NEUZA TEREZINHA FRANKEN; 

- Assessorar Plenário – JÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS; 
- Assessorar a Imprensa - JOSIELI ARAÚJO RODRIGUES; 

- Responsável pela Ata das Sessões- ELIZAMA MARQUES; 

- Transmissão de Sessões ao vivo- LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO. 
 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se; 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 12 de Março de 2019. 

 

 

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

PORTARIAS 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇO  Nº 005/2019  

PROCESSO 76/2019 

REAVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para 

conhecimento dos interessados que a Tomada de preço 005/2019 que tem 

por objeto Contratação de empresa especializada na execução de obra de 

engenharia visando a reforma e construção do complexo esportivo- praça de 

eventos localizada na Avenida Cuiabá, QD. 15 Lote Único, Jardim Primavera 

I. Fornecendo os materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se 

fizer bom e necessário para a execução dos serviços, conforme especificações 

técnicas e condições estabelecidas no edital e seus anexos, sofreu alteração 

em uma de suas planilhas, sendo assim abriremos novo prazo para o certame 

que será:  

TIPO: Empreitada por Preço Global - Menor Preço 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. 

CADASTRO SOLICITADO: Certificado de Registro Cadastral emitido 

pela licitadora. 

DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 28/03/2019 às 18:00 horas. 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 01/04/2019, às 

13:00 horas 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, Rua Maringá, 444, Auditório de Licitações. 

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 12h às 

18h. Fone: 0XX-66-3498-3333 ramal 215, em dias úteis. 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessando a 

página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EMPRESAS” – 

“EDITAIS E LICITAÇÕES”. Quando da retirada do edital, enviar recibo de 

retirada a Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, 

conforme modelo da página 2 do Edital. 

 

 

Primavera do Leste, 14 de março de 2019. 

 

 

 

Maristela Cristina S.Silva 

Presidente da CPL 

 

PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA Nº.104 DE 12 DE MARÇO DE 2019 

 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação, ao servidor Luiz Carlos da 

Silva Filho e dá outras providências.  

 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 

inciso III, do artigo 17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008; 

   

 

 RESOLVE:  

 

 

Conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA PELA 

SIGLA “FG”, no percentual de 25%, ao servidor LUIZ CARLOS DA 

SILVA FILHO, em decorrência de o mesmo acumular tarefas, 

conforme dispõe a Portaria 103 de 2019. 

 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.  

 

Primavera do Leste, MT. 

Em 12 de Março de 2019. 

 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

Vereador Presidente 

 

 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PORTARIA Nº.105 DE 12 DE MARÇO DE 2019 

 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação, a servidora Alexssandra Ziliotto e 

dá outras providências.  

 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, do 

artigo 17, da Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   

 

 RESOLVE:  

 

Conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA PELA SIGLA 

“FG”, no percentual de 25%, a servidora ALEXSSANDRA ZILIOTTO, em 

decorrência de o mesmo acumular tarefas, conforme dispõe a Portaria 103 de 

2019. 

 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.  

 

Primavera do Leste, MT. 

Em 12 de Março de 2019. 

 

 

 

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA 

Vereador Presidente 

 

 

 
Imagem aérea da região central de Primavera do Leste 

 

Primavera do Leste era chamada de Bela Vista das Placas, Rodovia 070, 
Km 150, Entroncamento Paranatinga. A Fundação e implantação do 

projeto Cidade de Primavera ocorreu no dia 26 de setembro de 1979, 

projetada pela Construtora e Imobiliária Consentino. 

Com um vertiginoso crescimento populacional, no ano de 1981, face ao 

seu franco desenvolvimento, Primavera do Leste é elevada a categoria 

de distrito, pertencente ao município de Poxoréo, começando assim, a 
dar os primeiros passos em busca de sua independência política. 

A partir daí, vislumbrando um futuro promissor, uniram-se forças 

representantes e lideranças do distrito até que, em 24 de agosto de 1984, 
foi criada a Comissão Pró-Emancipação do distrito, composta por vinte 

e seis abnegados pioneiros que escolheram por unanimidade, Darnes 
Egydio Cerutti para presidi-la. 

Como primeira sugestão, a comissão acatou o nome de Primavera 

D`Oeste, para o novo município pleiteado, nome este rejeitado pela 
Comissão de emancipação da Assembléia Legislativa Estadual, pois o 

mesmo estava incorreto geograficamente em relação a localização no 

estado. Em vista disto, no dia 27 de junho de 1985 , por maioria simples, 
definiu-se que o novo município deveria se chamar Primavera do Leste, 

sendo de imediato rejeitadas as demais sugestões como Nova Primavera 

e ou Alto Primavera. 
Cumpridas todas as demais formalidades legais, burocráticas e políticas 

que a questão exigia e para felicidade da Comissão de desbravadores e 

pioneiros, o sonho tornou-se realidade. 
No plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1986, de 1.142 inscritos, 

compareceram 741 eleitores, sendo que 704 participantes votaram à 

favor da criação do município de Primavera do Leste. 
Em 13 de maio de 1986, o governador do Estado de Mato Grosso, Julio 

Campos, assinou a Lei estadual n°. 5.014, que outorgava ao distrito, a 

categoria de Município de Primavera do Leste. 
Com uma área de 5.664 Km², a cidade enfrentou alguns problemas na 

sua fundação mas, assim mesmo, dava-se início a vida político-

administrativa do Município, com a eleição do primeiro Prefeito, por 
sinal, um dos pioneiros na Região, Sr. Darnes Egydio Cerutti, que teve 

como Vice prefeito o médico Dr. Milton João Braff, vencedores do 

pleito de 15 de novembro de 1986. 
Nossa jovem cidade, desde sua criação, tem tido um crescimento 

acelerado, com apenas 2 anos de emancipação político-administrativa 

tornou-se Comarca, através da Lei Estadual n°. 5.436 de 03 de maio de 
1989, só vindo a ser instalada no dia 10 de maio de 1992. 

 

Gentílico: primaverense 

 

Formação Administrativa 
Distrito criado com a denominação de Primavera, pela lei estadual nº 
4351, de 25-09-1981, subordinado ao município de Poxoréo. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Primavera 

figura no município Poxoréo. Assim permanecendo em divisão 
territorial datada de 1988. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Primavera o Leste, pela lei estadual nº 5014, de 13-05-

1986, desmembrado do município de Poxoréo. Sede no atual distrito de 
Primavera do Leste (ex-Primavera). Constituído do distrito sede. 

Instalado em 31-12-1986. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do 
distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. 

Alteração toponímica distrital 
Primavera para Primavera do Leste, alterado pela lei estadual nº 5014, 

de 13-05-1986. 

 
 

 

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
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