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EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 150, de 10 de setembro de 2021 
LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMA-

VERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da Constituição 

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

 

Considerando, 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) e 

que alterou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 
Considerando o Ofício nº 1197/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público Municipal 

01/2019 para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e MOTORIS-

TA – Categoria “E”. 

Considerando o Ofício nº 186/2021 UCCI da Unidade Central de Controle Interno 

que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

Considerando, as aposentadorias constantes das Portarias nº 645/19 e 698/19 

publicadas respectivamente no DIOPRIMA - Edição nº 1549 de 25 de setembro de 
2019 e Edição Extraordinária nº 1564 de 17 de outubro de 2019 e a baixa por 

falecimento, constante da Portaria nº 592/2021 publicada no DIOPRIMA - Edição 

2018 de 29 de julho de 2021. 

 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso Público, 

ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposentadoria e faleci-

mento.  
 

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

público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologa-

ção nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta 

Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 

12:30, para providências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que 

dispõe a legislação. 
 

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

 

1.2.Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 17, do 

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

constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data e horário 

para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-3333 ramal 238; 

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

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

acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao 

preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o 

direito de convocar o próximo candidato. 

Quadro 1 

 

MOTORISTA – CATEGORIA”E” 

INSC. NOME 

208971 EVANDRO DOS SANTOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSC. NOME 

208938 EDIANE SILVA RIBEIRO 

208975 LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 10 de setembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

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

3.2 fotos 3x4 recente; 

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

pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do 
trabalhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, se houver; * 

8.Certidão de Quitação Eleitoral;* 
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculi-

no);* 
10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  
13.CPF dos filhos dependentes; 

14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 

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

14 anos; 

16.Comprovante de conta bancária, no banco que 
administra a folha de salários; 
17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19.Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 
20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 
e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade 

imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 
profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consul-

ta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

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

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

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

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

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

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicoló-

gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

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

ca; 

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

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

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

3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 
5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1.Exames atestados no item I; 
2.Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

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

5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob 
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de ______________________________________________ do 

Quadro de Servidores da PrefeituraMunicipal de Primavera do Leste, QUE 

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

trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
nenhum processo dessa natureza. 

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

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

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

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

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura-
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

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

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

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

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 



 

 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 10 de Setembro de 2021 •  Edição 2049 • Ano XV •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(    ) Sim        (    ) Não 

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

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

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

 

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

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

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

Quando e porque?  

 
6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

  
7) Você apresenta alguma  deficiência física? 

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

 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 

batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 
(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

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

 
Quando foi a última vez? 

 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 
comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

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

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

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

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

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

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

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

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

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

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

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

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

(    ) passa mal diante de desafios, 

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

que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 
(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

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

ou conhece pouco. 
 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 151, de 10 de setembro de 2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

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

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

 

Considerando, 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) e que alterou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000; 

 

Considerando o Ofício nº 0744/2021 SINFRA de lavra da Secretaria Munici-

pal de Infraestrutura o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal 01/2019 para o cargo de MOTORISTA – Categoria “E”. 

 

Considerando o Ofício nº 197/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando, a aposentadoria constante da Portaria nº 615/2020 publicada 

no DIOPRIMA - Edição Extraordinária nº 1843 de 08 de dezembro de 2020. 

 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-

doria e falecimento.  

 

1.Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso 
público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homo-

logação nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00 às 12:30, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 
 

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

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

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

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

3498-3333 ramal 238; 

 

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

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

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

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

 

Quadro 1 

 

MOTORISTA – CATEGORIA”E” 

INSC. NOME 

201907 JULIANO TOBIAS DA SILVA 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 10 de setembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 

2.CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso 

na área de atuação exigida no Edital, reconhecido 

pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do 

trabalhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, se houver; * 

8.Certidão de Quitação Eleitoral;* 

9.Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculi-

no);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 

18 anos; 

15.Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 

16.Comprovante de conta bancária, no banco que 

administra a folha de salários; 

17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

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

20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade 

imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 

profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consul-

ta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 

 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1 . Hemograma completo; 

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

4 . Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

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

6 . Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

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

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-

cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

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

ca; 

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

4 . Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

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

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1 . Exames atestados no item I; 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1 . Exames atestados no item I; 
2 . Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

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

5 . EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

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

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

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

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

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

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob 
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de ______________________________________________ do 

Quadro de Servidores da PrefeituraMunicipal de Primavera do Leste, QUE 

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

trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
nenhum processo dessa natureza. 

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

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

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

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

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

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura-
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

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

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

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

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

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

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

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

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

 

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

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

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

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

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

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

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

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

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

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

7) Você apresenta alguma  deficiência física? 

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

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

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

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

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

turas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

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

Quando foi a última vez? 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 
(    ) é explosivo(a). 

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

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

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

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

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

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

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

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

 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 152, de 10 de setembro de 2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

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

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

 

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

belece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-

2 (Covid-19) e que alterou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000; 

 

Considerando o Ofício nº 1320/2021 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita convocação mediante Concurso Público Munici-

pal 01/2019 para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL. 

 

Considerando o Ofício nº 198/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando, as exonerações à pedido dos servidores, constantes das Portari-

as nº 594/2021, 649/2021 e 674/2021 publicadas  no DIOPRIMA respectiva-

mente – Edição nº 2018 de 29 de julho de 2021,  Edição nº 2034 de 18 de 

agosto de 2021 e 2039 de 25 de agosto de 2021. 

 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-

doria e falecimento.  

 

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

público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homo-
logação nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 
Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00 às 12:30, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 
 

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

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

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

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

3333 ramal 238; 

 

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

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-

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

Quadro 1 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

INSC. NOME 

192932 LAURA OLIVEIRA DA SILVA 

192044 JOSIANE JISSELE RIBEIRO DA SILVA 

210623 RITA DE CASSIA PARREIRA RIBEIRO 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 10 de setembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 

2.CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso 

na área de atuação exigida no Edital, reconhecido 

pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do 

trabalhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, se houver; * 

8.Certidão de Quitação Eleitoral;* 

9.Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculi-

no);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 

18 anos; 

15.Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 

16.Comprovante de conta bancária, no banco que 

administra a folha de salários; 

17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

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

20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade 

imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 

profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consul-

ta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 

 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 
2.Tipagem sanguínea; 

3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 
se patológico, definir o grau); 

5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 
35 anos de idade); 

7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicoló-
gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação neurológica; 
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1.Exames atestados no item I; 

2.Coprocultura; 

3.VDRL; 
4.Protoparasitologia; 

5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

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

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1.Exames atestados no item I; 

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

4.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 
5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

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

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

Quadro de Servidores da PrefeituraMunicipal de Primavera do Leste, QUE 

NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo adminis-
trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 

nenhum processo dessa natureza. 

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

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 

gerando as conseqüências previstas em lei. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
________________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-
do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-
turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

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

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-

ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

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

cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-

trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001. 

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

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

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

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 

portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura-

Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 
pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 

b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

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

Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

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

econômica do declarante. 

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 
poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 

 
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

_______________________________________ 
Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

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

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

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

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

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

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1. Hemograma completo; 

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

4. Eletrocardiograma (com avaliação car-

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

6. Colpocitologia oncótica (mulheres aci-

ma dos 35 anos de idade); 
7. Avaliação Psicológica, a partir da apli-

cação de teste do Sistema de Avaliação 
de Testes Psicológicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1. Exames atestados no item I; 

2. Eletroencefalograma com avaliação 

neurológica; 
3. Exame oftalmológico com acuidade vi-

sual e fundo de olho; 

4. Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1.Exames atestados no item I; 

2.Coprocultura; 

3.VDRL; 
4.Protoparasitologia; 

5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

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

V – Para os cargos 

de professor 

1.Exames atestados no item I; 

2.Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

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

fundo de olho; 

5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-
lógico): 
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1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   
(    ) Sim        (    ) Não 

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

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

para verificar os sintomas? 

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

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

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 
tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 
Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

 

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

 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 
(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 

  

7) Você apresenta alguma  deficiência física? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 

 

8) Você já se envolveu em acidentes? 
(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-
rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 

batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

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

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

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

 

Quando foi a última vez? 
 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 
comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

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

 
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

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

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

benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 

últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. 
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 

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

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

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 
(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 
(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 
(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

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

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 
(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 

ou conhece pouco. 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

N.º 016/2021/SEFAZ 

 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-MT, 

nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifi-

ca os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRABALHADORES, 

ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERESSADOS com sede 

neste Município quanto à liberação de recursos abaixo: 

 

 

DATA ÓRGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR R$ 

08/09/2021 FNS Programa Atenção Básica  45.150,00 

08/09/2021 FNS Programa Atenção Básica  285.384,29 

 

 

 

Primavera do Leste-MT, 10 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 014/2021 

 

EDITAL N° 01.014/2021 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, através da 
Secretaria Municipal de Administração divulga a abertura de inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO n° 014/2021 

conforme as disposições abaixo:  

 

 

I – DAS VAGAS  

  

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

 
b) A seleção será para estudantes de nível superior, conforme as vagas disponibilizadas na tabela abaixo: 

 

 

CURSANDO ENSINO SUPERIOR  

CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS, SENDO 30 HORAS SEMANAIS 

 

Curso Vagas TOTAL DE VAGAS 

Administração  01 01 + CR 

Arquitetura 
01 01 + CR 

Artes Visuais  
CR CR 

Assistência Social  
CR CR 

Biblioteconomia  
CR CR 

Ciências Contábeis  02 
02 + CR 

Dança 
CR CR 

Direito 
03 03 + CR 

Educação Física  CR 
CR 

Enfermagem  
CR CR 

Engenharia Civil 
01 01 + CR 

Farmácia  
CR CR 

Fisioterapia  
CR CR 

Literatura 
CR CR 

Música  
CR CR 

Pedagogia  08 
08 +CR 

Psicologia  CR 
CR 

Teatro 
CR CR 

TOTAL DE BOLSISTAS: 
16 16 + CR 

*CR: Cadastro de reserva  

 

 
 

c) Os candidatos deverão estar matriculados em instituições oficiais de ensino superior e cursos, reconhecidos pelo MEC. 

 
d) Os candidatos serão chamados de acordo com a necessidade institucional e disponibilidade financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-Mato Grosso. 

 
 

II – DAS INFORMAÇÕES GERAIS  

 

a) A carga horária do estágio será de: 

 

 Até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. 
 

b) A remuneração da bolsa de estágio será de: 
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Bolsa de estágio no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais); ou 60% do mínimo;  

Auxílio-transporte, em valor estipulado e atualizado, devido aos estudantes que residirem à distância superior a 02 (dois) quilômetros do seu local de trabalho, 
em número equivalente a 44 (quarenta e quatro) vales transportes mensais ;  

 
c) O período da bolsa estágio conforme Plano de Trabalho será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido a qualquer momento 

por ambas as partes;  

 
d) O candidato deverá estar matriculado, com frequência efetiva na Instituição de Ensino e cursando a partir do 2° semestre; 

 

e) Os servidores municipais da Prefeitura de Primavera do Leste – MT, poderão realizar o estágio desde que haja compatibilidade de horários entre a jornada 
normal de trabalho e a jornada do estágio. 

 

f) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a Administração Municipal.  
 

g) OS ESTUDANTES INSCRITOS NESSE EDITAL DEVERÃO OBSERVAR A POLÍTICA INTERNA DE ESTÁGIO DE SUA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, BEM COMO O PERÍODO PERMITIDO POR ELA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. 

 

h) É vedada a supervisão de estágio realizada por cônjuge, companheiro ou qualquer parente até terceiro grau civil do estagiário, e ainda, se o supervisor for do-

cente do mesmo no período de vigência do termo de compromisso de estágio;  

 

i) - Integram o presente Edital o Anexo I (Cronograma) e Anexo II (Ficha de Inscrição). 

 
 

III – DO LOCAL E PRAZO DE INSCRIÇÃO 

 

a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

 
b) A inscrição para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, devido a sua modalidade, será GRATUÍTA. 

 

c) As inscrições para participar do Processo de Seleção de Estagiários serão feitas na Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos da Secretaria de Ad-

ministração, localizada na Rua Maringá, nº 444 - Centro, em Primavera do Leste - MT, fone (066) 3498-3333, nos dias úteis entre as datas de 13 a 22 de setem-

bro de 2021, no período da manhã das 08:00 as 12:00 horas, portando os documentos exigidos no item IV deste Edital, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato as informações prestadas no ato da inscrição. 
 

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

em qualquer época de documentos falsos ou inexatos, ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará no cancelamento da inscrição em qualquer 
momento, por decisão da Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários, com posterior publicação. Cancelada a inscrição, serão 

anulados todos os atos dela decorrentes. 

 
 

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

 
f) Não haverá inscrição condicional, nem tampouco por correspondência. 

 

g) É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante de inscrição de maneira a dirimir eventuais dúvidas. 
 

h) Não será devolvida a documentação dos candidatos exigida para o certame. 

 
i) Será admitida a inscrição por terceiros mediante apresentação dos documentos constantes no Item IV deste edital. 

 
j) O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade das informações prestadas por seu representante, arcando com as conseqüências de eventuais 

erros no preenchimento do formulário de inscrição ou extravio de documentos. 

 

 

IV – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

a) No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

 Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

 Atestado de frequência da instituição de ensino (Declaração de Vínculo ou Cópia da Rematrícula); 

 Notas obtidas nas matérias do último semestre cursado (2021/1), emitida pela Instituição de Ensino (Original), é obrigatório contar a 

especificação do semestre. 

 
b) Caso a documentação citada acima, esteja incorreta e/ou incompleta a inscrição será indeferida. 

 

 

 

V – DA SELEÇÃO 

  

a) O Processo de Seleção será feito da seguinte forma: 

 

  I – A Comissão Permanente Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários selecionará o candidato pelo critério de maior média aritmética das 

notas obtidas nas matérias do último semestre cursado; 
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b) Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios: 

  
  I – estudante matriculado no maior semestre do curso; 

  II – estudante de maior idade. 

 
 

VI – DO RESULTADO  

  

a) A lista classificatória será emitida após análise dos documentos do candidato pela Comissão Permanente Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários; 

 

b) Após analise, o Edital com o Resultado Preliminar será publicado em Diário Oficial de Primavera do Leste na data estabelecida no Cronograma constante no 
Anexo I.  

 
  

VII – DOS RECURSOS   

  

a) Será admitido recurso quanto: 

 

1.Ao indeferimento das inscrições; 
2.Ao resultado preliminar. 

 

 
b) Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme cronograma no anexo I.  

 

c) Os recursos deverão ser por escrito e endereçados à Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários, nos prazos estabelecidos e 
pelo e-mail seletivo@pva.mt.gov.br.  

 

d) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sendo que os recursos inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente indeferidos. 
 

e) Os recursos serão julgados pela Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários e divulgado no Diário Oficial de Primavera do 

Leste (DIOPRIMA).  
 

f) Não serão aceitos recursos via fax ou telefone 

 
g) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

 

 

VIII – DA CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 

 

a) Os candidatos serão convocados em ordem decrescente, obedecendo-se a classificação final, de acordo com a necessidade da Administração através de Edital 
publicado no Diário Oficial de Primavera (DIOPRIMA).  

 

b) A convocação será feita por ato da Secretaria Municipal de Administração, devendo o candidato se apresentar na Coordenadoria de Recursos Humanos, da 
Secretaria Municipal de Administração no prazo máximo de até 04 (quatro) dias úteis para assumir a vaga, a contar da publicação do Edital de Convocação. 

 

c) O estagiário convocado deverá providenciar abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio para recebi-
mento da bolsa.   

 

d) O não comparecimento do candidato para assumir a vaga no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga. 
 

e) Antes ou após a convocação, o candidato poderá desistir espontaneamente do direito à vaga, através de requerimento encaminhado à Coordenadoria de Recur-

sos Humanos. 
 

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

  
 

IX – DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DO ESTÁGIO 

 

a) A contratação de estagiário será feita mediante a assinatura do Termo de Compromisso, em 03 (três) vias, pelo estudante, pela instituição de ensino e pela 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, assinadas nessa ordem, no qual deverão constar as seguintes informações: 

 
1. Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do curso e o semestre que o mesmo se 

encontra; 
2. Informações de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;  

3. Valor da bolsa; 

4. Carga horária; 
5. Duração do estágio; 

6. Direitos deveres e proibições do estagiário; 

7. Condições de desligamento; 
8. Atividades a serem desempenhadas. 

    

b) O estagiário admitido deverá cumprir as exigências para admissão neste edital e demais normais aplicáveis, a apresentar os seguintes documentos:  
 

 

mailto:seletivo@pva.mt.gov.br
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1.  Cópia da Identidade;  

2.  Cópia do CPF;  

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

4.  Certidão de casamento ou certidão de nascimento;  
5.  Atestado de freqüência da faculdade;  

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

7.  Comprovante de Endereço;  
8.  Comprovante de abertura de conta salário no Banco Bradesco. 

 

 

X – DO PRAZO DE VALIDADE 

 

a)     A presente Seleção terá validade de 12 (doze) meses, contando da data de sua homologação.  
 

 

XI- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
a)     Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários. 

 

b) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais e demais publicações referente à esta seleção através da Imprensa Oficial do Município – 
Diário Oficial de Primavera do Leste - MT (DIOPRIMA).  

 

c) O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza e não gera qualquer vínculo empregatício, não fazendo jus, portanto a benefícios, 
férias, FGTS e outras obrigações de outros regimes de contratação.  

 

d) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, e ainda, de 
maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 01 (um) ano, a ser gozado preferencialmente no período de férias escolares. 

 

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

 

 
 

  

 
 

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 10 de setembro de 2021. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

Portaria n° 043/2021 
 

 

 
 

 

 
 

 

Edvane Evangelista Dias 

Presidente da Comissão Permanente 

Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários 
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ANEXO I – CRONOGRAMA  

 

DATA* ESPECIFICAÇÃO LOCAL 

10.09.2021 
Divulgação do Edital de Abertura do Processo de Seleção de 
Estagiários 

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  
( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA 

13.09.2021 
 

Inicio das inscrições 
 

PREFEITURA MUNICIPAL –  

das 08:00 às 12:00 

22.09.2021 
 

Término das inscrições 
 

PREFEITURA MUNICIPAL –  

das 08:00 às 12:00 

28.09.2021 
Divulgação do Edital de Deferimento e indeferimento das 

inscrições e resultado preliminar 

 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  

( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA 

29 e 30.09.2021 

Prazo para interposição de recursos contra o edital de defe-

rimento e indeferimento das inscrições e resultado prelimi-
nar 

 
À Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo 

pelo e-mail seletivo@pva.mt.gov.br - recebidos até às 13:00h 

do dia 30.09.2021 

04.10.2021 
Publicação do Resultado Final e Homologação do Processo 

de Seleção de Estagiários 

 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  

( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA  

 
ANEXO II– FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 014/2021 

Solicitação de Inscrição de Estagiários Bolsistas 

 

Nome do candidato: ________________________________________________________________________ 

 

Nome Social: _____________________________________________________________________________ 

 

CPF: _____________________________E-mail: _________________________________________________ 

 

RG________________________ Órgão Emissor ____________ UF:__________Emissão: ___/________/____ 

 

Naturalidade: _________________________________Estado:________________Sexo: Masc. (     )  Fem. (     ) 

  

Data de Nascimento: ___/___/___  Telefones para Contato: ________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________Nº:___________ 

 

Bairro:____________________ Cidade: _____________________________UF:________ CEP: ____________ 

 

Nome da Instituição de Ensino: _______________________________________________________________ 

 

Matriculado no Curso de _______________________________Semestre______________________________ 

 

Portador de Necessidades Especiais: (  ) Sim     (  ) Não        Quais? ___________________________________ 

 

Venho através da presente, solicitar inscrição para o Processo de Seleção de Estagiários nº 013/2021, apresentando documentação exigida e responsabilizando-
me pelas informações contidas neste formulário de inscrição. Autorizo a divulgação dos meus dados pessoais para fins do presente Processo de Seleção de Esta-

giários.  

 

Primavera do Leste – Mato Grosso, às ______horas de_____de _________________ de  2021. 

 

 
________________________________                 ________________________________________ 

        Servidor  Responsável                                       Assinatura do Candidato [  ]  Procurador [  ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:seletivo@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 014/2021 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________________ 

 

Nome Social: _______________________________________________________________________ 

 

CPF: _______________RG________________ Órgão Emissor ______ UF:______Emissão: __/___/___ 

 

Endereço:_____________________________________Cidade: _____________________UF________ 

 

Curso:_____________________________________________ Semestre:____________________ 

 

  

Data de Recebimento:______/______/____              Horário do Recebimento ___________________ 

 

 

 

 

________________________________                 ________________________________________ 

        Servidor  Responsável                                       Assinatura do Candidato [  ]  Procurador [  ] 
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EDITAL DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPA – GESTÃO 2021/2022 

EDITAL Nº 01.02/2021 

 

ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - 

CIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 

 

O Presidente da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de Primavera do 

Leste, CONSIDERANDO a necessidade de implementar a Norma Regulamentadora NR 05, da Portaria nº 3.214/78, de 08 de junho de 1978, do Ministério do 

Trabalho, e alterações posteriores; 
RESOLVE TORNAR PÚBLICO O NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do Processo Eleitoral para os membros da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT, de acordo com o Edital nº 01.01/2021: 

 

1.Fica aprovado o novo cronograma de execução do PROCESSO ELEITORAL conforme quadro abaixo: 

 

DATA* ESPECIFICAÇÃO LOCAL 

17.08.2021 
Divulgação do Edital de Eleição dos Membros para CIPA – 

Gestão 2021/2022  

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  

e DIOPRIMA 

23.08.2021 Início das inscrições 

Protocolo Central  

PREFEITURA MUNICIPAL –  
das 07:00 as 13:00 

23.09.2021 Término das inscrições 
Protocolo Central  

PREFEITURA MUNICIPAL –  

das 07:00 as 13:00 

24.09.2021 
Publicação do edital de deferimento e indeferimento das 
candidaturas  

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  
e DIOPRIMA 

27 e 28.09.2021 
Prazo para interposição de recursos contra o edital de defe-
rimento e indeferimento das candidaturas 

Protocolo Central – À Comissão Eleitoral  

PREFEITURA MUNICIPAL –  

das 07:00 as 13:00 

30.09.2021 
Publicação Da Lista de Candidatos, divulgação do local de 

realização da eleição e horários 

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  

e DIOPRIMA 

05 e 06.10.2021 ELEIÇÃO  
LOCAL SERÁ DIVULGADO NA PUBLICA-

ÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS 

07.10.2021 Apuração dos votos. LOCAL A SER DEFINIDO 

13.10.2021 Divulgação dos Candidatos Eleitos 
SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br  

e DIOPRIMA 

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

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

 

 
Primavera do Leste – MT, 10 de setembro de 2021. 

 

 
 

 

 
 

Cristian dos Santos Perius 

Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA 

Portaria n° 635/2021 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 013/2021 

 

Edital de Convocação n° 11.013/2021, de 10 de setembro de 2021. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ES-

TADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, TORNA PÚBLICA a convocação dos classificados do Processo 

de Seleção de Estagiários, objeto do Edital nº 013/2021 e suas disposições. 

 
Considerando o Ofício SAS nº 543/2021 de lavra da Secretaria Municipal 

de Assistência Social pelo qual solicita a convocação de estagiários da área 

de ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FISIOTERAPIA E 
PSICOLOGIA. 

 

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

ADMINISTRAÇÃO – 06 HORAS DIÁRIAS 

Inscrição     Candidato 

16 ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 06 HORAS DIÁRIAS 

Inscrição     Candidato 

40 CAMILA LIMA*  

 

FISIOTERAPIA – 06 HORAS DIÁRIAS 

Inscrição     Candidato 

24 PATRICIA ANZIL PASCHE 

 

PSICOLOGIA – 06 HORAS DIÁRIAS 

Inscrição     Candidato 

21 ANA LUCIA HACHMANN 

03 RODRIGO ALMEIDA SANTOS  

 

*Nome Social de ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA JUNIOR 

 
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 Perí-

cias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o compro-

vante 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, 10 de setembro  de 2021.        

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 
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PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

SECULT – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE 

 

RELAÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA DOS INSCRITOS NO EDITAL Nº 002/2021 – PRÊMIO PRIMAVERA DE ARTES VISUAIS 

 

 NOME NOME DO PROJETO VERTENTE CPF/CNPJ 

1 ANA FLAVIA RESENDE JESUS MINHA IMAGEM NO MUNDO 

DOS OUTROS 

INSTALAÇÃO 024.219.351-05 

2 BEATRIZ GARCIA RODIRGUES FLUIR PINTURA-

ESCULTURA 

095.399.018-71 

3 GEMINI PRODUÇÕES PRIMAVERA EM FLORES MODA 40.854.194/0001-07 

4 GIOVANI GABRIEL RÉPLICAS DA VIDA DIORAMA 042.537.919-13 

5 PAULO LUCAS DA SILVA LUCAS 

NETO* 

TONS DO MT PINTURA-

DESENHO-

MODA-

ESCULTURA 

039.378.161-51 

6 RAINIERY MIRANDA DE ABREU 

LEITZKE 

LEMBRANÇAS E AFETOS PINTURA 963.908.169-87 

7 THAIRINY CARDOSO DE ABREU CAMINHOS PINTURA-

DESENHO-

FOTOGRAFIA 

015.121.981-88 

8 VIVIANE PAULA VILELA HISTÓRIAS EM XILOGRAVURAS GRAVURA 018.695.171-05 

 

 

 

*NOME SOCIAL – ALICE LUCAS 

 

 

 

 

 

 

 

SECULT – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE 
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DECRETO Nº 2.111 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES AO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.938 DE 04 DE JULHO DE 2020, TRAZ NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o art. 58, IV e XVI da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 

D E C R E T A 

 

Art.1º. Altera-se o Decreto Municipal nº 1.938 de 04 de julho de 2020, que passa a viger com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º. ........................ 

............................. 

I - suspender eventos públicos ou privados, coorporativos ou sociais com lotação superior ao percentual equivalente a 50% da capacidade do ambiente, podendo 

ocorrer, em caso de percentual abaixo do indicado se mantidas todas as medidas de biossegurança, conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 

.............................. 

Art. 10. .......................... 
............................ 

IV - Revogado; 

V - Revogado; 

............................ 

Art. 20. .......................... 

............................ 
§ 1º ........................... 

IV - Ficam permitidas reuniões presenciais em templos religiosos como cultos, missas e outros, e eventos religiosos de qualquer natureza, limitadas a 50% da 

capacidade do local, mantido distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas, estando proibido o contato físico entre pessoas e a entrada de pessoas sem máscara, 
sendo obrigatória a disponibilização de produtos para higienização da mão e calçados, e a realização do controle de acesso de pessoas do grupo de risco, inclu-

sive pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 
§ 2º .................................. 

§ 3º As empresas que exerçam atividades não especificadas acima e nem indicada no Artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/2020, deverão realizar constante 

higienização do ambiente conforme Anexo I, com lotação máxima de 50% da capacidade do local, conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 
§ 4º Restaurantes, bares, ambulantes de alimentação, drive thru, lanchonetes, conveniências e congêneres, poderão atuar com lotação máxima de 50% de sua 

capacidade, devendo os funcionários trabalharem sempre fazendo o uso de máscara e luva, e sempre respeitando as demais normas de higienização do Anexo I 

deste Decreto,conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 
............................... 

§ 6º As atividades de supermercados, mercados, mercearias, feiras que vendam exclusivamente alimentos e congêneres, poderão atuar permitindo apenas a entra-

da de até 04 (quatro) pessoas por caixa em funcionamento, respeitando o espaçamento de 1,5m entre pessoas, sendo que as pessoas de direito aos caixas prefe-
renciais poderão entrar independentemente de fila, devendo o estabelecimento tomar medidas que evitem a ocorrência de fila tanto na parte interna quanto exter-

na, e higienização conforme Anexo I, além de higienizar as mãos dos clientes antes de adentrarem ao estabelecimento assim como os carrinhos de compras antes 

do uso pelos clientes, limitando a entrada no estabelecimento de apenas uma pessoa por família e recomendando a disponibilização de Call Center, conforme 
horário indicado no alvará de funcionamento; 

................................. 

§ 8º Salões de estética e congêneres poderão realizar atendimentos apenas mediante, sendo vedado o uso de cadeiras de espera na parte interna do estabeleci-
mento, mantendo distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre cadeiras, e com higienização de todos os materiais e superfícies utilizados logo após o uso 

entre um atendimento e outro, conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 

................................. 
§ 12 A rodoviária funcionará com redução de 30% dos assentos destinados a espera, devendo ser realizada a higienização dos balcões das empresas após cada 

atendimento, sendo proibido a venda e retirada de passagens para pessoas com sintomas respiratórios ou síndrome gripal, conforme horário indicado no alvará 

de funcionamento; 
................................. 

§ 16 O funcionamento das academias e arenas voltadas ao condicionamento físico respeitarão as medidas indicadas no Anexo I do Decreto Municipal nº 2.026 de 

02 de março de 2021, devendo ser respeitado o espaçamento de 1.5m entre pessoas, a ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, sendo 

que em caso de descumprimento ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autori-

dades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em lei específica, conforme horário indicado no alvará de funcionamento; 

§ 17 Fica permitida a atividade de cinemas respeitando a limitação de 50% da capacidade máxima do local, conforme horário indicado no alvará de funciona-
mento; 

§ 18 Revogado. 

................................... 
Art. 25. Revogado. 

.................................... 

Art. 26-A. Revogado.”  
 
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 09 de setembro de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 

*Republicado por erro material. 

DECRETOS 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1986/2021 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regido pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Decreto nº 

9.412/18 e demais legislações complementares.  

 

TIPO: 

Empreitada por Preço Global – Técnica e Preço 

REGIME DE 

EXECUÇÃO 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

PRAZO DE EXE-

CUÇÃO: 
180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

VALOR ESTI-

MADO 
R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil Reais) 

ÓRGÃO: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Objeto: 

O OBJETIVO GERAL É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO 

TÉCNICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DOS SERVI-

ÇOS DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO  MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE / MT, NA FORMA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 83/1989, ONDE DEVERÁ CONSTAR A MODELA-

GEM OPERACIONAL - FINANCEIRA, ECONÔMICA E TARIFÁRIA DO SISTEMA PARA SUA CONCESSÃO, 

DEVENDO SER ABORDADAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS 

CONCEITOS E DIRETRIZES DO PROJETO BÁSICO DAS LINHAS E SERVIÇOS DO TRANSPORTE COLETIVO 

POR ÔNIBUS, ASSIM COMO AS MINUTAS DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO EDITAL DE LICITA-

ÇÃO PARA A OUTORGA DO CONTRATO. 

Data da Abertura: 15/10/2021 Horário: 07h30min (Fuso Horário de Cuiabá - MT) 

 

Local: 
A TOMADA DE PREÇOS será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na Prefeitura Munici-

pal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: Centro - Município de Primavera do Leste/MT. 

 

End. para retirada 

do Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por meio do endereço eletrô-

nico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”. 

 

Informações: 
Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07h00min ás 13h00min. E-mail: 

licita3@pva.mt.gov.br 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 109/2021 

Processo nº 1812/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 
sessão do Pregão nº 109/2021, do processo de compra nº 1518/2021, refe-

rente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES BOVINAS, 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020 PROCESSO 
2352/2020,sob o critério menor preço, cujo resultado é que sagraram-se 

vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s), a saber: 

- ITEM 1: A EMPRESA MONTORO CARVALHO COM DE ALIMEN-
TOS EIRELI NO VALOR FINAL DE R$ 329.400,00 (trezentos e vinte e 

nove mil e quatrocentos reais); 

 
- ITEM 2: A EMPRESA C. B. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS 

NO VALOR FINAL DE R$ 147.450,00 (cento e quarenta e sete mil e 

quatrocentos e cinquenta reais); 
 

- ITEM 3: A EMPRESA C. B. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS 

NO VALOR FINAL DE R$ 229.880,00 (duzentos e vinte e nove mil e 
oitocentos e oitenta reais) .       

 

 
Primavera do Leste (MT), sexta-feira, 10 de setembro de 2021. 

 

  
 

 

MARCO AURÉLIO HEPP RODRIGUES 
PREGOEIRO - MEMBRO DA CPL 

Portaria nº 686/2021 

 
 

*original assinado nos autos do processo 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do leste, CNPJ 01974088/0001-05 torna 

público que requereu à Secretaria Estadual do Meio ambiente (SEMA), a 

Licença por Adesão e Compromisso (LAC) para a atividade de Recuperação 
e Melhoria de Estrada Vicinal (sem a realização de pavimentação asfáltica), 

localizada na Rodovia MT-251, em um trecho de 52,51 Km, no município de 

Primavera do Leste/MT. 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

125/2021 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 2070/2021, em favor de ASSOCIAÇÃO 

FORÇA VÔLEI - AFV, para a prestação de Serviços de Arbitragem 

Esportiva na realização das competições e/ou partidas na modalidade: 

Futebol, constantes do Calendário 2021 da Secretaria Municipal de Espor-

tes, de acordo com o Credenciamento nº 04/2021, nos termos do Art. 25, 

Inciso II da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 7.650,00 (Sete mil, 

seiscentos e cinquenta reais). 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 10 de setembro de 2021. 

 

 

Luiz Antônio de Oliveira Freitas  

Secretário Municipal de Esportes 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

MEIO AMBIENTE 

PORTARIA N.º 037/2021 

 
“Dispõe sobre a retificação da Portaria n. 035/2021 que versa sobre a 

concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao 

servidor Sr. João Luiz Giovenardi. ” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o §9º do artigo 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019, o 
disposto no Art. 6º incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº. 

41/2003; e art. 98 da Lei n.º 1.662 de 13/12/2016 que dispõe sobre a Previ-

dência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste; 
ATS conforme art. 81 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 2001, 

Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a estrutu-

ração do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos do 
poder executivo do Município de Primavera e o último reajuste concedido 

pela Lei nº. 1.947 de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a Revisão Geral 

Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, 
referente ao exercício de 2021; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º. RETIFICAR a Portaria n. 035/2021, publicada no Diário Oficial de 

Primavera do Leste-MT, na data de 26 de agosto de 2021, Edição 2040, Ano 
XV, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

ao Sr. João Luiz Giovenardi, brasileiro, casado, portador da cédula de identi-
dade n.º 1001804564 SSP/RS e inscrito no CPF n.º 217.559.140-91, servidor 

efetivo no cargo de Fiscal Sanitário, Faixa salarial 00016, Nível E, lotado na 

Secretaria Municipal de Fazenda, com carga horária de 40 horas semanais, 
matriculado sob nº 1209/1, contando com 47 (quarenta e sete) anos, 10 (dez) 

meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição, com proventos 

integrais, com base na última remuneração do servidor no cargo efetivo, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2021.04.00022P,  até 

posterior deliberação. 

 
Onde se lê:(...) cargo de Fiscal Sanitário, Faixa salarial 00016, Nível E (...) 

Leia-se: (...)cargo de Fiscal Sanitário, Faixa salarial 00016, Nível G (...) 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir da data de 18 de agosto de 2021, revogadas as disposi-

ções em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 01 de setembro de 2021. 

 

 

 

Eraldo Gonçalves Fortes 

Diretor Executivo  

 

Homologo:            

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

IMPREV 


