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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 061, de 07 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário 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,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e 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.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
Considerando o Ofício nº 0299/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para os cargos de ENFERMEIRO PADRÃO,
FARMACÊUTICO, MÉDICO 40 HORAS – CLÍNICO GERAL, MÉDICO 40 HORAS – ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA e TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.
Considerando o Ofício nº 081/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;
Considerando que os(as) candidatos(as) inscritos(as) sob nº 639 e 994
convocados(as) ao cargo de Técnico em Enfermagem pelo Edital de
Convocação nº 052.464 de 30 de junho de 2021 não se apresentaram para
tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,

6.

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

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste,
sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no
horário das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição Classif. Candidato
31
1303
MAIANES PIRES DE ALMEIDA
1513

32

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 desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

TEREZINHA BORGES DA SILVA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
464.01/2021 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
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2021.
Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

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 exonerado 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
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 062, de 07 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

O Secretário 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,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

Considerando o Ofício nº 0547/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para o cargo de MOTORISTA – Categoria “D”.

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

Considerando o Ofício nº 138/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;

5.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e 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.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

6.

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 1409 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 054.464 de 30 de junho de 2021 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

MOTORISTA – CATEGORIA “D”
Inscrição Classif. Candidato
3
190
ANGELO ROBERTO DI DOMENICO
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
464.01/2021 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
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

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 desempenho 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 exonerado 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
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 063, de 07 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

O Secretário 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 0488/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO.
Considerando o Ofício nº 117/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e 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.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 658 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 056.464 de 30 de junho de 2021 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Inscrição Classif. Candidato
6
1317
JESSICA DAIANI SUYTI GUIMARÃES
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
464.01/2021 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
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

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 desempenho 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 exonerado 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
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 064, de 07 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

O Secretário 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 os Ofícios nº 0543 e 0551/2021/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 LABORATÓRIO.
Considerando o Ofício nº 141/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e 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.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 935 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 057.464 de 30 de junho de 2021 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Inscrição Classif. Candidato
4
1434
PATRICIA DOS SANTOS VARGAS SOUSA
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
464.01/2021 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
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

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 desempenho 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 exonerado 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
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 065, de 07 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

O Secretário 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 os Ofícios nº 0546/2021/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 LABORATÓRIO.
Considerando o Ofício nº 142/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;
Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 317 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 058.464 de 30 de junho de 2021 não se
apresentou para tomar posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Inscrição Classif. Candidato
5
649
RAILDA CARDOSO SANTANA
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e 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.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

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 desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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
outros(as) candidatos(as).

18. 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.

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

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde

19. Declaração de Bem e Valores;

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PREGÃO / LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
098/2021
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
N.º 004/2021/SEFAZ
A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do LesteMT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997,
notifica os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERESSADOS
com sede neste Município quanto à liberação de recursos abaixo:
DATA

ORGÃO

TIPO

DESTINAÇÃO

05/07/2021

FNAS

Programa

IGDBF

05/07/2021

FNS

Programa

Assistência Farmacêutica

30.492,67

05/07/2021

FNS

Programa

SAMU 192

91.182,00

05/07/2021

FNS

Programa

Procedimentos MAC

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do
Processo 1494/2021, em favor de CLINICA MEDIC LIFE EIRELI, para
contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços
médicos especializados em urgência e emergência em regime de plantões
médicos de 12 (doze) horas em dias variados (semana e final de semana diurno e noturno), de forma complementar aos serviços oferecidos no Município de Primavera do Leste/MT, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
no valor total de R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), pelo período de 12 meses.

Publique-se.
Primavera do Leste, 07 de julho de 2021.

VALOR
R$
9.745,28

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde
*original assinado nos autos do processo

963.769,61
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
099/2021

Primavera do Leste-MT, 07 de julho de 2021.

THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador / Matrícula 6741

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do
Processo 1498/2021, em favor de BRUNA LEONOR BEZERRAI, para
contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços
médicos especializados em urgência e emergência em regime de plantões
médicos de 12 (doze) horas em dias variados (semana e final de semana diurno e noturno), de forma complementar aos serviços oferecidos no Município de Primavera do Leste/MT, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
no valor total de R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), pelo período de 12 meses.

Publique-se.
Primavera do Leste, 07 de julho de 2021.

Laura Kelly Hortenci de Barros
Secretária Municipal de Saúde
*original assinado nos autos do processo
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PORTARIA Nº 106 DE 05 DE JULHO DE 2021

IMPREV
CONVITE
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Primavera do Leste – IMPREV, Estado de Mato Grosso, convida toda a
população, em Especial os Servidores Públicos Municipais para participar da
Audiência On-line, para APRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
Data: 09/07/2021
Horário: 09h00min
Local: Canal Oficial do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Primavera do Leste (Youtube).
Link: https://www.youtube.com/channel/UCyoka8KBuS0Xj3QlXDlaR7w

Advanilson R. Sampaio
Diretor Executivo
Port. 007/2021

PODER LEGISLATIVO

Nomear servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do
Regimento Interno;
RESOLVE:

NOMEAR o servidor HUDSON KERLEY FERNANDES LAURIANO, no
cargo de ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações,
nível VI, classe A.
Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 05 de Julho de 2021.

PORTARIA Nº 104 DE 29 DE JUNHO DE 2021
Designa servidor para exercer função que menciona, e dá outras
providências.
MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:
Nomear o Servidor PETERSON STAMM FRANÇA, Analista de
Informática da Câmara Municipal, FISCAL do Contrato 11/2017 e Aditivo
01/2021 com a Empresa STAFF SISTEMA LTDA - EPP.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se;
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 29 de Junho de 2021.

VER. MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara Municipal
PORTARIA Nº 105 DE 02 DE JULHO DE 2021
Designa servidoras para exercer função que menciona, e dá outras providências.
MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais;
R E S O L V E:
Nomear como FISCAIS de Contrato do Processo Licitatório 011/2021, Edital
007/2921, as Servidoras da Câmara Municipal, CAROLINE ALVES AMORA
responsável pelos itens referente ao material de expediente e gêneros alimentícios
para sessões parlamentares; JÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS responsável
pelos itens de material de copa e cozinha; e JAQUELINE DOS SANTOS
BORDÃO responsável pelos itens de Material de higiene e limpeza, conforme
especificações e condições constantes no Termo de Referência 005/2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se;
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 02 de Julho de 2021.

VER. MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara Municipal

Ver. Manoel Mazzutti Neto
Presidente da Câmara Municipal

