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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 463/2020
Edital de Convocação n° 036, de 16 de agosto de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

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,

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

Considerando o Ofício nº 1148/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR PEDAGOGO.
Considerando o Ofício nº 180/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;
Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) em 7º, 8º e 9º
convocados(as) ao cargo de Auxiliar Educacional pelo Edital de Convocação nº 034.463 de 09 de agosto de 2021 não se apresentaram para tomar
posse.

6.

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;

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) 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. 463/2020 e alterações,

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecerem no
Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sextafeira, 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.

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

AUXILIAR EDUCACIONAL
Classif.
Candidato
10
MAYANE GOMES COSTA ROCHA
11

CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

12
VALDINEIA GONÇALVES DE QUEIROZ
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 463.01/2020 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.
463.01/2020 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, 16 de agosto de 2021.
Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

5.

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

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. 463/2020
Edital de Convocação n° 037, de 16 de agosto de 2021.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

ANEXO I

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 1234/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR PEDAGOGO.
Considerando o Ofício nº 190/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) 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. 463/2020 e alterações,
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecerem no
Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sextafeira, 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 EDUCACIONAL
Classif.
Candidato
13
LAYNARA ALVES MENDES DE JESUS

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;

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Classif.
Candidato
6
ALLYSON CHRISTOFFER BOSCARDIM

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;

PROFESSOR PEDAGOGO
Classif.
Candidato
92
ANGELA RODRIGUES BATISTA DUARTE

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;

93

CLEUSA PEREIRA DE MACEDO

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 463.01/2020 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.
463.01/2020 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, 16 de agosto de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração
Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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° 093, de 16 de agosto 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 0611/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo
Seletivo Simplificado para o cargo TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO
SAMU.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

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,

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;

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.

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

Considerando o Ofício nº 167/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;

5.
6.

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 43 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 087.464 de 09 de agosto de 2021 não se
apresentou para tomar posse.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU
Inscrição
Classif.
Candidato
3
414
JOSENILDA DA SILVA LIMA
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.

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;

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.

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, 16 de agosto 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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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 094, de 16 de agosto 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 0703/2021/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 ENFERMAGEM.

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

Considerando o Ofício nº 175/2021 UCCI da Unidade Central de Controle
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação;

5.

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,

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;

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.

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

6.

Considerando que o(a) candidato(a) inscrito(a) sob nº 248 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 089.464 de 09 de agosto de 2021 não se
apresentou para tomar posse.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição
Classif.
Candidato
40
197
MARIA ALICE DELMONDES
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.

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;

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.

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, 16 de agosto 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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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021
Edital de Convocação n° 095, de 16 de agosto 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 0713/2021/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 SERVIÇOS GERAIS.
Considerando o Ofício nº 176/2021 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 1418 convocado(a)
pelo Edital de Convocação nº 090.464 de 09 de agosto 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 SERVIÇOS GERAIS
Inscrição
Classif.
Candidato
16
717
CASSIANO GRAÇA SALDANHA
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, 16 de agosto 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° 096, de 16 de agosto 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 1148/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS e MOTORISTA CATEGORIA “D” – TRANSPORTE ESCOLAR.
Considerando o Ofício nº 180/2021 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 os(as) candidatos(as) inscritos(as) sob nº 358 e 503 convocados(as) ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais pelo Edital de Convocação nº 091.464 de 09 de agosto 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,
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.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Inscrição
Classif.
Candidato
17
75
MARIA FELIX DE AMORIM
206

18

JULIANA DE FATIMA GASPARINI

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, 16 de agosto de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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° 097, de 16 de agosto 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 1234/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado, dentre outros, para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS e COZINHEIRO.
Considerando o Ofício nº 190/2021 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.

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,
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.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Inscrição
Classif. Candidato
973
19
MARIA ISIELI SANTOS DE ALENCAR
COZINHEIRO
Inscrição
283

Classif. Candidato
1

VITOR LEANDRO DOS SANTOS

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, 16 de agosto de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 013/2021

PREGÃO / LICITAÇÃO

Edital de Convocação n° 10.013/2021, de 16 de agosto de 2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
776/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria Municipal de Administração, TORNA PÚBLICA a convocação dos classificados do Processo de
Seleção de Estagiários, objeto do Edital nº 013/2021 e suas disposições.
Considerando o Ofício nº 0731/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde pelo qual solicita a convocação de estagiários da área de
ADMINISTRAÇÃO, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA.
Considerando que os(as) candidatos(as) inscrito(a) sob nº 09, 31, 32 e 36 na
área de ENFERMAGEM convocados(as) pelo Edital de Convocação nº
09.013.2021 de 09 de agosto de 2021 não se apresentaram para tomar posse.
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo de Seleção de Estagiários nº 013/2021, 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.
ENFERMAGEM – 06 HORAS DIÁRIAS
Inscrição
Candidato
17

DEISE DAIANE PERIS DA SILVA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 01.013/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os seguintes documentos:
1. Fotocópia da Cédula de Identidade RG;
2. Fotocópia do CPF;
3. Fotocópia do título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
4. Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
5. Atestado de freqüência escolar atualizado;
6. Comprovante de Endereço;
7. Comprovante de abertura de conta salário no Banco Bradesco.
8 . Exame Admissional a ser realizada por Junta Médica Oficial desta
Prefeitura Municipal, proceder agendamento junto à Central de Perícias
pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o comprovante de
agendamento.

III - Os demais candidatos classificados no Edital nº 013/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a disponibilidade de vagas para
estágio desta Prefeitura.

IV – O não comparecimento do(a) convocado(a) no prazo especificado no
item I deste Edital, caracterizará desistência automática do(a) candidato(a) à
vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outro(a) candidato(a).
V- Este Edital entrará e m vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste – MT, 16 de agosto de 2021.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 036/2021,
através de seu Presidente, torna público para conhecimento e intimação das
licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 13/07/2021, após o exame
da documentação apresentada pelos concorrentes em conjunto com parecer técnico
do departamento de engenharia, abriu-se a fase de recurso, razões e contrarrazões,
e foi proferido o seguinte julgamento:
Da análise documental em conjunto a o parecer técnico nº0191/2021 - ENG , a
CPL decide por HABILITAR as licitantes:

MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP

UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS EIRELI

EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCÇÕES EIRELI

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI
Por constatar o perfeito atendimento da documentação de habilitação exigida pelo
edital da Tomada de Preços nº 013/2021.
E ratificar a INABILITAÇÃO:

VITURINO PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM EIRELI

MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA

SUPREMA TERRAPLANAGEM EIRELI
Em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que se encontra
acostada no respectivo processo licitatório e publicada no site
www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”. Informamos que não
houve recurso interposto na fase de habilitação deste procedimento licitatório.
Primavera do Leste - MT, 16 de agosto de 2021.
Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 779/2021
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 036/2021,
através de seu Presidente, torna público para conhecimento e intimação das
licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 06/05/2021, após o exame
das propostas apresentada pelos concorrentes, aberto prazo de recurso (razão e
contrarrazão), foi proferido o seguinte julgamento:
Assim a CPL decide ratificar a decisão com base no oficio nº 0173/2021-ENG e
MANTER A CLASSIFICAÇÃO:
1. COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ 31.232.065/0001-96,
com a proposta no valor global de R$ 429.779,64 (Quatrocentos e vinte e nove
mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
2. MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ 15.006.573/0001-08,
com a proposta no valor global de R$ 475.580,06 (Quatrocentso e setenta e cinco
mil, quinhentos e oitenta reais e seis centavos).
3. CCL CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI ME, inscrito no CNPJ
03.179.645/0001-21, com a proposta no valor global de R$ 489.661,48 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito
centavos)
4. CATUS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 40.024.122/0001-32 com a
proposta no valor global de R$ 497.001,32 (Quatrocentos e noventa e sete mil, um
reais e trinta e dois centavos);
E Desclassificar:
1. SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrito no CNPJ
00.095.125/0001-42 com a proposta no valor global de R$ 502.583,66 (Quinhentos e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos.)
Com base no exposto no documento de análise técnica supracitado, esta CPL, por
unânimidade DECIDE por CLASSIFICAR a empresa COVAM CONSTRUÇÕES
EIRELI, inscrito no CNPJ 31.232.065/0001-96, declarando a mesma como vencedora do certame.
Em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que se encontra
acostada no respectivo processo licitatório e publicada no site
www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”. Informamos que não
houve recurso interposto na fase de habilitação deste procedimento licitatório.
Primavera do Leste - MT, 16 de agosto de 2021.
Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 PROCESSO Nº 776/2021
RESULTADO FASE RECURSAL
CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS

LEIS
LEI Nº 1.975 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 560 de
08/07/2021, através de seu Presidente, torna público para conhecimento das
licitantes e de quem mais interessar que houve recurso administrativo referente ao julgamento da documentação de habilitação nos autos da Tomada
de Preços nº 013/2021 os quais apresentaram sua(s) razões e contrarrazões
após análise a CPL proferiu a decisão a qual encontra disponivel em
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/.

“Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Acompanhamento e
Apoio Técnico (COPAT-VTN) referente ao levantamento do VTN médio
para prestação de informações ao Sistema Interno de Preço de Terra –
SIPT”.

CONVOCAMOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

os senhores Licitantes que participaram do certame acima mencionado para
comparecerem, no mesmo local da sessão pública anterior, no dia
18/08/2021 às 09:00 horas, para o fim de se dar prosseguimento aos ulteriores termos do procedimento licitatório.

Primavera do Leste - MT, 16 de agosto de 2021.

*Adriano Conceição de Paula
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
*Original assinado nos autos do processo.

SECRETARIA DE CULTURA

Artigo 1º - Fica criada a Comissão Permanente de Acompanhamento e
Apoio Técnico (COPAT – VTN), com participação obrigatória no acompanhamento do procedimento de levantamento do Valor de Terras Nuas
(VTN) médio por hectare, para fins de prestação de informações ao Sistema
Interno de Preço de Terras – SIPT, pelo Município de Primavera do Leste/MT.
Artigo 2º - A Comissão Permanente de Acompanhamento e Apoio Técnico
– COPAT-VTN será composta por até 11 (onze) membros com a seguinte
indicação:
I – 3 (Três) representantes do Poder Executivo Municipal;
II – 1 (Um) representante do Poder Legislativo
III – 1 (Um) representante do Sindicato Rural;
IV – 1 (Um) representante do Conselho de Engenharia e Agronomia –
CREA;
V – 1 (Um) representante do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis
– CRECI;
VI – 1 (Um) representante do Conselho Regional de Contabilidade – CRC;
VII – 1 (Um) representante da UNICOTTON;
VIII – 1 (Um) representante da COOAPRIMA;
IX – 1 (Um) representante da APROSOJA/MT.

CONVOCAÇÃO
§1º. O mandato da Comissão será por tempo indeterminado, podendo ser
destituído em qualquer momento.
§2º. A Comissão Permanente será subordinada à Secretaria Municipal da
Fazenda do Município.
Eu, ELTON CARLOS MACHADO, casado, inscrito no CPF sob nº
960.537.121-91, dou ciência de que fui selecionado (a) no Edital de Concurso Público nº 001/2021 – CAMINHOS POSSÍVEIS, devendo executar a
ação proposta dos dias 20/07 ao dia 10/08.

§3º. Os representantes dos Conselhos e do Sindicato Rural serão cientificados previamente para participação das reuniões da Comissão Permanente,
onde o não comparecimento implicará na concordância das deliberações
ocorridas.
§4º. Caso os Conselhos e o Sindicato Rural se omitam na indicação de seus
representantes, a Comissão Permanente trabalhará normalmente.
Artigo 3º - São atribuições dos membros da Comissão Permanente:

A ação proposta será realizada no dia:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

I – Acompanhar o procedimento de levantamento do VTN médio, por
hectare, realizado pelo Município para fornecer informações ao Sistema
Interno de Preço de Terras – SIPT;
II – Emitir parecer técnico opinativo, não vinculante, acerca do levantamento do VTN médio realizado pelo Município;
III – Participar de reuniões relacionadas ao procedimento de levantamento
do VTN médio;
Artigo 4º - O Poder Executivo deverá baixar a regulamentação necessária à
execução dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da publicação da presente Lei.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 11 de agosto de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELTON CARLOS MACHADO
ELO.
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