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EDITAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

Edital de Convocação n° 044, de 21 de junho de 2020. 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO 

SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, de 

acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei 

Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 

de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 00679/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria Munici-

pal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado 

de 04 (quatro) TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, para compor a equipe de enfren-

tamento ao COVID-19; 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege a contra-

tação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e posteriores 

alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção e enfrentamento da 

propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no município de Primave-

ra do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que estabelece o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras providências.  

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno foi favorável à contratação 

temporária de 04 (quatro) TÉCNICOS EM ENFERMAGEM e 04 (quatro) ENFER-

MEIROS PADRÃO para exercerem suas funções no enfrentamento ao COVID-19, a 

fim de suprir o aumento da demanda por período de 120 (cento e vinte) dias, com 

possibilidade de aditivo por igual período. 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo Simpli-

ficado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender 

necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 

462/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), classifica-

dos(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta 

cidade, após prévio agendamento via e-mail crh@pva.mt.gov.br, no prazo limite de 

04 (quatro) dias úteis a contar da data da publicação, em casos de dúvidas ligar de 

segunda-feira à sexta-feira das 7:00 horas às 11:00 horas no telefone (66) 3498-3333 

ramal 235, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Insc. Candidato 

75 Edileusa Soares Guimarães 

512 Luise Lina Moraes da Silva 

672 Josiane Angela de Souza  

333 Maria José Silva  

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e em consonância com o Anexo I 

deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 462.01/2019 e 

suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta 

Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado no item I 

deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, 

reservando-se a Administração o direito de convocar utros(as) candidatos(as).  

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

 

 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2020. 

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casa-

mento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-

Requisitos exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão compro-

batória de registro no respectivo Conselho de Classe, De-

claração 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 regu-

lamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do se-

xo masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identifica-

ção frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maio-

res de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao de-

sempenho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou 

de condições da acumulação amparada pela Constituição 

Federal; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exo-

nerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) 

anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária 

na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém con-

vênio para recebimento de créditos salariais; (Bradesco) 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto 

a Secretaria Municipal de Saúde e apresentar o compro-

vante de agendamento.   

 

mailto:crh@pva.mt.gov.br
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

Edital de Convocação n° 045, de 21 de junho de 2020. 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-

ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 00734/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secreta-

ria Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado de 01 (um) ASSISTENTE SOCIAL, para compor a 

equipe de enfrentamento ao COVID-19; 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege 

a contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e 

posteriores alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção 

e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), no município de Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, e dá outras providências.  

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno foi favorável à 

contratação temporária de 04 (quatro) TÉCNICOS EM ENFERMAGEM e 

04 (quatro) ENFERMEIROS PADRÃO para exercerem suas funções no 

enfrentamento ao COVID-19, a fim de suprir o aumento da demanda por 

período de 120 (cento e vinte) dias, com possibilidade de aditivo por 

igual período. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, após prévio agendamento via e-mail 

crh@pva.mt.gov.br, no prazo limite de 04 (quatro) dias úteis a contar da 

data da publicação, em casos de dúvidas ligar de segunda-feira à sexta-

feira das 7:00 horas às 11:00 horas no telefone (66) 3498-3333 ramal 235, 

para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Insc. Candidato 

64 Solange Rodrigues da Chagas Santos 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e em conso-

nância com o Anexo I deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

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

 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2020. 

 

 

 
Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobató-

ria de registro no respectivo Conselho de Classe, Declaração 

de não estar cumprindo penalidade imposta após regular  pro-

cesso administrativo e Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profis-

sional para os cargos com profissão regulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de 

Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo mas-

culino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 

18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempe-

nho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fede-

ral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonera-

do a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio pa-

ra recebimento de créditos salariais; (Bradesco) 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Secreta-

ria Municipal de Saúde e apresentar o comprovante de agen-

damento.   

mailto:crh@pva.mt.gov.br
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 046, de 21 de junho de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-

ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0756/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

em substituição ao(a) servidor(a) 2468/1. 

 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege 

a contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e 

posteriores alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção 

e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), no município de Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, e dá outras providências.  

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, após prévio agendamento via e-mail 

crh@pva.mt.gov.br, no prazo limite de 04 (quatro) dias úteis a contar da 

data da publicação, em casos de dúvidas ligar de segunda-feira à sexta-

feira das 7:00 horas às 11:00 horas no telefone (66) 3498-3333 ramal 235, 

para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Insc. Candidato 

35 Anita Benedita da Costa 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e em conso-

nância com o Anexo I deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

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

 

 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2020. 

 

 
Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobató-

ria de registro no respectivo Conselho de Classe, Declaração 

de não estar cumprindo penalidade imposta após regular  pro-

cesso administrativo e Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profis-

sional para os cargos com profissão regulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de 

Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo mas-

culino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 

18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempe-

nho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fede-

ral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonera-

do a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio pa-

ra recebimento de créditos salariais; (Bradesco) 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Secreta-

ria Municipal de Saúde e apresentar o comprovante de agen-

damento.   

mailto:crh@pva.mt.gov.br


 

DIOPRIMA-Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 21 de Junho  de 2020 • Edição Extraordinária1719  •  Ano XIV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 4 

 
  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 047, de 21 de junho de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-

ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0658/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

em substituição ao(a) servidor(a) 433/1. 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege 

a contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e 

posteriores alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção 

e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), no município de Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, e dá outras providências.  

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, após prévio agendamento via e-mail 

crh@pva.mt.gov.br, no prazo limite de 04 (quatro) dias úteis a contar da 

data da publicação, em casos de dúvidas ligar de segunda-feira à sexta-

feira das 7:00 horas às 11:00 horas no telefone (66) 3498-3333 ramal 235, 

para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Insc. Candidato 

375 Arcilene Godoy Garcia 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e em conso-

nância com o Anexo I deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

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

 

 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2020. 

 

 

 
Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 
 

 

ANEXO I 

 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobató-

ria de registro no respectivo Conselho de Classe, Declaração 

de não estar cumprindo penalidade imposta após regular  pro-

cesso administrativo e Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profis-

sional para os cargos com profissão regulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de 

Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo mas-

culino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 

18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempe-

nho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fede-

ral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonera-

do a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio pa-

ra recebimento de créditos salariais; (Bradesco) 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Secreta-

ria Municipal de Saúde e apresentar o comprovante de agen-

damento.   

mailto:crh@pva.mt.gov.br


 

DIOPRIMA-Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 21 de Junho  de 2020 • Edição Extraordinária1719  •  Ano XIV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 5 

 
  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 048, de 21 de junho de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-

ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0757/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de FARMACÊUTICO, em substituição 

ao(a) servidor(a) 5262/1. 

 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege 

a contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e 

posteriores alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção 

e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), no município de Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, e dá outras providências.  

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, após prévio agendamento via e-mail 

crh@pva.mt.gov.br, no prazo limite de 04 (quatro) dias úteis a contar da 

data da publicação, em casos de dúvidas ligar de segunda-feira à sexta-

feira das 7:00 horas às 11:00 horas no telefone (66) 3498-3333 ramal 235, 

para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

FARMACÊUTICO 

Insc. Candidato 

158 Tamara dos Santos Sabadin  

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e em conso-

nância com o Anexo I deste Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

 

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

 

 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2020. 

 

 
Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobató-

ria de registro no respectivo Conselho de Classe, Declaração 

de não estar cumprindo penalidade imposta após regular  pro-

cesso administrativo e Certidão de quitação com as demais 

obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profis-

sional para os cargos com profissão regulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de 

Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo mas-

culino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 

18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempe-

nho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fede-

ral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonera-

do a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio pa-

ra recebimento de créditos salariais; (Bradesco) 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Secreta-

ria Municipal de Saúde e apresentar o comprovante de agen-

damento.   

mailto:crh@pva.mt.gov.br
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 

 

Tomada de Preços nº 015/2020 

Processo nº 1207/2020 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhe-

cimento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-

CUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREI-

TADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 

UMA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIR-

RO JARDIM BELA VISTA, CONFRONTAÇÕES DAS AVENIDA 

DOS TRABALHADORES COM AVENIDA IPÊ E RUA MANGABA, 

EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERI-

AIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO 

QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DES-

CRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS,que em virtude da suspensão do 

atendimento ao público na data de 22 de junho de 2020, para em combate 

ao Covid-19, realizar procedimento de desinfecção no Paço Municipal, 

foram alteradas a data e horário para a entrega dos envelopes contendo as 

propostas e documentação de habilitação para às 09h00min do dia 25 de 

junho de 2020,  no mesmo local indicado inicialmente. 

Fica esclarecido, desta feita, que houve alteração somente quanto a data e  

horário de disputa, a qual se encontra disponível no site da Prefeitura 

Municipal www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba Editais e Licitações. 

 

 

Primavera do Leste, 21 de junho de 2020. 

 

 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Presidente da CPL 

 

*original assinado nos autos 

 

 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz 

Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte sim-

bologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

 

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

