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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 270, de 08 de junho de 2022.

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

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.

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
I – Para todos os 18 anos;
15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
14 anos;
16.Comprovante de conta bancária, no banco que
administra a folha de salários;

Considerando os Ofícios nº 015, 016 e 017/2022/RH/SMS/SUS de lavra da
Secretaria Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso
Público Municipal 01/2019, dentre outros, para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, ALMOXARIFE, BIOQUIMICO 40 HRS SM, ENFERMEIRO PADRÃO e TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
Considerando que os (as) candidatos (as) inscritos (as) sob nº 213973 ao
cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO e nº 200158 ao cargo de TÉCNICO
EM INFORMÁTICA convocados (as) pelo Edital de Convocação n° 228 de
25 de abril de 2022 não se apresentaram para assumir as vagas ofertadas.
Resolve,
1. Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, classificados no
concurso público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital
de homologação 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 11:00, para providências quanto à nomeação e posse, em
conformidade o que dispõe a legislação.

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.

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) 34983333 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
AGENTE ADMINISTRATIVO
INSC.
203814

WANDERSON SILVA PAIVA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
INSC.
207979

NOME

NOME

RAULINDO PORTELA DE SOUZA

II – Para os
cargos
com
profissão regulamentada

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de
Habilitação, junto ao Detran).

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.
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ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem sanguínea;
os cargos
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.
1. Exames atestados no item I;
II – Para cargos
2. Eletroencefalograma com avaliação neucuja função seja
rológica;
condução
de
3. Exame oftalmológico com acuidade visuveículos
–
al e fundo de olho;
(Motorista
e
4. Audiometria total.
Operadores de
Máquinas).
1. Exames atestados no item I;
III – Para os
2. Coprocultura;
cargos
cuja
3. VDRL;
função
seja
4. Protoparasitologia;
manipulação de
5. Urina tipo I
alimentos
e
bebidas
1. Exames atestados no item I;
IV – Para os
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
limpeza e higienização
de
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
2.
Exame otorrinolaringológico de cordas vocargos de procais;
fessor
3.
4.
5.

Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO 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$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

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.

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.
Nome:
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:

________________________________________________
Assinatura

Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
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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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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?

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 271, de 08 de junho de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II
da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001.
Considerando o Ofício SAS nº 005/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019, dentre outros, para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA,
MONITOR SOCIAL, NUTRICIONISTA, PADEIRO, PROFESSOR PEDAGOGO e PSICÓLOGO.

Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 210524 ao cargo de
PADEIRO convocado (a) pelo Edital de Convocação n° 230 de 25 de abril de
2022 não se apresentou para assumir a vaga ofertada.

8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):

Resolve,
1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de
homologação 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 11:00, 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.

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

Quadro 1
PADEIRO
INSC.

216747

NOME

MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
I – Para todos os
15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
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 regulamentada

III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de
Habilitação, junto ao Detran).

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem sanguínea;
os cargos
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.
1. Exames atestados no item I;
II – Para cargos
2. Eletroencefalograma com avaliação neucuja função seja
rológica;
condução
de
3. Exame oftalmológico com acuidade visuveículos
–
al e fundo de olho;
(Motorista
e
4. Audiometria total.
Operadores de
Máquinas).
1. Exames atestados no item I;
III – Para os
2. Coprocultura;
cargos
cuja
3. VDRL;
função
seja
4. Protoparasitologia;
manipulação de
5. Urina tipo I
alimentos
e
bebidas
1. Exames atestados no item I;
IV – Para os
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
limpeza e higienização
de
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
2.
Exame otorrinolaringológico de cordas vocargos de procais;
fessor
3.
4.

5.

Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.

________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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?

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

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

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

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 272, de 08 junho de 2022.

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

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.

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
I – Para todos os
15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
14 anos;
16.Comprovante de conta bancária, no banco que
administra a folha de salários;

Considerando o Ofício SAS nº 0297/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO PADRÃO, MONITOR SOCIAL,
MOTORISTA Categoria “D”, PROFESSOR PEDAGOGO.
Considerando que o (a) candidato (a) inscrito (a) sob nº 208969 ao cargo de
Motorista Categoria “D” convocado pelo Edital de Convocação n° 251 de 19
de maio de 2022 apresentou Termo de Desistência da vaga ofertada.

Resolve,
1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso
público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação 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 11:00, 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;

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.

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) 34983333 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 “D”
INSC.
182466

NOME

GILSON DA SILVA COSTA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

II – Para os
cargos
com
profissão regulamentada

III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de
Habilitação, junto ao Detran).

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.
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ANEXO
ANEXO II
II
DOS EXAMES
MÉDICOS
PARAPARA
NOMEAÇÃO
E POSSE
DOS EXAMES
MÉDICOS
NOMEAÇÃO
E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem
sanguínea;
1.Hemograma
completo;
Ios–cargos
Para todos os
3. Glicemia
(em jejum);
2.Tipagem
sanguínea;
cargos
4. Eletrocardiograma
3.Glicemia
(em jejum); (com avaliação cardiológica, se patológico,
definir ocardiológica,
grau);
4.Eletrocardiograma
(com avaliação
Raios-X
do tórax
PA (com laudo)
se 5.
patológico,
definir
o grau);
6. Colpocitologia
(mulheres acima
5.Raios-X
do tórax PA oncótica
(com laudo)
dos 35 anosoncótica
de idade);
6.Colpocitologia
(mulheres acima dos
357.anos Avaliação
de idade); Psicológica.
1. Exames
atestados no
item I;
II – Para cargos
7.Avaliação
Psicológica,
a partir
da aplicação de
2. doEletroencefalograma
avaliação
neucuja função seja
teste
Sistema de Avaliaçãocom
de Testes
Psicolórológica;
condução
de
gicos - SATEPSI
3. Exame
oftalmológico
veículos
–
1.Exames
atestados
no item I; com acuidade visuII
– Para cargos
al e fundo de olho;
(Motorista
e
2.Eletroencefalograma
com avaliação neurológica;
cuja
função seja
4. Audiometria
total.com acuidade visual e
Operadores dede 3.Exame
oftalmológico
condução
Máquinas).
fundo de olho;
veículos
– (Moto1. Exames
atestados no item I;
III –e Operadores
Para os
4.Audiometria
total.
rista
2. Coprocultura;
cargos
cuja
de
Máquinas).
3. VDRL;
função
sejaos
1.Exames
atestados no item I;
III
– Para
4. Protoparasitologia;
manipulação
2.Coprocultura;
cargos
cuja de
fun5. Urina tipo I
alimentos
e
3.VDRL;
ção
seja manipubebidas
4.Protoparasitologia;
lação
de alimentos
1. Exames
– Para os
5.Urina
tipo I atestados no item I;
eIVbebidas
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
1.Exames atestados no item I;
IV – Para os
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical,
cargos cuja funlimpeza e higieTorácica e Lombo Sacral.
ção seja limpeza e
nização
de
higienização
de
ambientes
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
1.Exames
atestados
no item I;
V – Para os cargos
2.
Exame
otorrinolaringológico
de cordas vocargos de pro2.Examecais;
otorrinolaringológico de cordas vocais;
de professor
fessor
3.Audiometria
(com (com
laudolaudo
fonoaudiológico);
3.
Audiometria
fonoaudiológico);
4.Exame
oftalmológico
comcom
acuidade
4.
Exame
oftalmológico
acuidadevisual
visual ee
fundo defundo
olho;de olho;
5.EEG
comcom
parecer
neuro5. (Eletroencefalograma
EEG (Eletroencefalograma
parecer
neulógico): rológico):

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Eu,_________________________________________, abaixo assinado,
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n°
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais
pertinentes que:
a) [ ] Não possuo bens e valores patrimoniais.
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou
Exterior).
DISCRIMINAÇÃO DO BEM

VALOR (R$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

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.

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.
Nome:
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:

________________________________________________
Assinatura

Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
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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?
Quando e porque?

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 273, de 08 junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II
da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001.

Considerando o Ofício SAS nº 0309/2022 de lavra da Secretaria Municipal
de Assistência Social o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para o cargo de MOTORISTA Categoria “D”.

( ) Sim ( )Não

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

Resolve,
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 ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de
homologação 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 11:00, 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.

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

Quadro 1
MOTORISTA – Categoria “D”
INSC.
195876

NOME

ADNILSON PEREIRA DOS SANTOS

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
I – Para todos os
15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
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 regulamentada

III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de
Habilitação, junto ao Detran).

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem sanguínea;
os cargos
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.
1. Exames atestados no item I;
II – Para cargos
2. Eletroencefalograma com avaliação neucuja função seja
rológica;
condução
de
3. Exame oftalmológico com acuidade visuveículos
–
al e fundo de olho;
(Motorista
e
4. Audiometria total.
Operadores de
Máquinas).
1. Exames atestados no item I;
III – Para os
2. Coprocultura;
cargos
cuja
3. VDRL;
função
seja
4. Protoparasitologia;
manipulação de
5. Urina tipo I
alimentos
e
bebidas
3. Exames atestados no item I;
IV – Para os
4. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
limpeza e higienização
de
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
2.
Exame otorrinolaringológico de cordas vocargos de procais;
fessor
3.
4.

5.

Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.

________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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?

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

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

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

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 274, de 08 junho de 2022.

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

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.

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
I – Para todos os 15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
14 anos;
16.Comprovante de conta bancária, no banco que
administra a folha de salários;

Considerando o Ofício SAS nº 0341/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

Resolve,

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso
público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação 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 11:00, 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) 34983333 ramal 238;

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.

2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Quadro 1

AGENTE ADMINISTRATIVO
INSC.
189333

NOME

JOSIANE CABRAL DA SILVA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.

II – Para os
cargos
com
profissão regulamentada

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.
Documentos constantes do item I;
2.
Carteira Nacional de Habilitação – CNH,
categoria conforme a exigência para o cargo;*
3.
Certidão de Pontuação de CNH (Através
de consulta do RENACH – Registro Nacional de
Carteira de Habilitação, junto ao Detran).

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.
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ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem sanguínea;
os cargos
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.
1. Exames atestados no item I;
II – Para cargos
2. Eletroencefalograma com avaliação neucuja função seja
rológica;
condução
de
3. Exame oftalmológico com acuidade visuveículos
–
al e fundo de olho;
(Motorista
e
4. Audiometria total.
Operadores de
Máquinas).
1. Exames atestados no item I;
III – Para os
2. Coprocultura;
cargos
cuja
3. VDRL;
função
seja
4. Protoparasitologia;
manipulação de
5. Urina tipo I
alimentos
e
bebidas
1. Exames atestados no item I;
IV – Para os
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
limpeza e higienização
de
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
2.
Exame otorrinolaringológico de cordas vocargos de procais;
fessor
3.
4.

5.

Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.

________________________________________
Declarante

ANEXO 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$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

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

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

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:

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________
________________________________________________
Assinatura

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
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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?
Quando e porque?

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 275, de 08 junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II
da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001.

Considerando o Ofício nº 0799/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

( ) Sim ( )Não

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

Resolve,
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 ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de
homologação 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 11:00, 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.

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

Quadro 1

AGENTE ADMINISTRATIVO
INSC.
193991

NOME

MILENA KAREN GAIATTO

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade
Profissional, se for o caso; *
2.CPF; *
3.2 fotos 3x4 recente;
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido
pelo MEC; *
5.Carteira de Trabalho (página de identificação do
trabalhador frente e verso);
6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se houver; *
8.Certidão de Quitação Eleitoral;*
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de
dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*
10.Comprovante de endereço atualizado;
11.CPF do cônjuge;
12.CPF do pai e da mãe;
13.CPF dos filhos dependentes;
14.Certidão de nascimento dos filhos menores de
18 anos;
I – Para todos os
15.Carteira de vacinação para filhos menores de
cargos
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 regulamentada

III – Para os
cargos de Motorista, operador de
Maquinas e os
que exigem porte
de CNH

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.
1.Documentos constantes do item I;
2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria
conforme a exigência para o cargo;*
3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de
Habilitação, junto ao Detran).

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Hemograma completo;
I – Para todos
2. Tipagem sanguínea;
os cargos
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.
1. Exames atestados no item I;
II – Para cargos
2. Eletroencefalograma com avaliação neucuja função seja
rológica;
condução
de
3. Exame oftalmológico com acuidade visuveículos
–
al e fundo de olho;
(Motorista
e
4. Audiometria total.
Operadores de
Máquinas).
1. Exames atestados no item I;
III – Para os
2. Coprocultura;
cargos
cuja
3. VDRL;
função
seja
4. Protoparasitologia;
manipulação de
5. Urina tipo I
alimentos
e
bebidas
1. Exames atestados no item I;
IV – Para os
2. Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervicargos
cuja
cal, Torácica e Lombo Sacral.
função
seja
limpeza e higienização
de
ambientes
1.
Exames atestados no item I;
V – Para os
2.
Exame otorrinolaringológico de cordas vocargos de procais;
fessor
3.
4.

5.

Audiometria (com laudo fonoaudiológico);
Exame oftalmológico com acuidade visual e
fundo de olho;
EEG (Eletroencefalograma com parecer neurológico):

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________
________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

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?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

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?

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

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial
como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, batedeira,
cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟,
‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de comportamento? ( ) sim ( ) não
Se sim,
descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

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.

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não. Em
caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade de início,
quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do que
você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece ou
conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade
que as informações neste documento expressam a verdade.

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.

Nome:
Idade:

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.):

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
________________________________________
Declarante
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 063, de 08 de junho de 2022.
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 0682/2022/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.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 11 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 052.466 de 1º de junho de 2022 não se
apresentou para tomar posse.

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 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. 466/2022 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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
32
646
CRIS DAYANE CUNHA DE SOUZA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 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.
466.01/2022 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, 08 de junho de 2022

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).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 064, de 08 de junho de 2022.
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 0684/2022/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.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 376
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 053.466 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

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 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. 466/2022 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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
33
1380
JACILENE FRANCINO DE LIMA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 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.
466.01/2022 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, 08 de junho de 2022

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).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 065, de 08 de junho de 2022.
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;

Considerando o Ofício nº 0626/2022/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.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 456
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 056.466 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

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. 466/2022 e alterações,

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;

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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
34
1128
JESSICA SOARES BERNARDES RODELLO

5.

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;

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

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;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

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

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).

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

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

Primavera do Leste - MT, 08 de junho de 2022

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;

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

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.

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 066, de 08 de junho de 2022.
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 0628/2022/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.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 859
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 057.466 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

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 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. 466/2022 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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
35
189
TAMIRES DA ROSA KLEIN

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 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.
466.01/2022 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, 08 de junho de 2022

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).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 067, de 08 de junho de 2022.
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 0699/2022/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.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 569
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 058.466 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

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 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. 466/2022 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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
36
612
CLAUDIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 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.
466.01/2022 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, 08 de junho de 2022

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).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 068, de 08 de junho de 2022.
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;

Considerando o Ofício nº 1229/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado, dentre outros, para o cargo de COZINHEIRO.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
905, 1225 e 739 convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 060.466 de 1º
de junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

4.

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. 466/2022 e alterações,

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;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionado(as),
classificado(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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

COZINHEIRO
Classif. Inscrição Candidato
7
1030
WEVERTON FRANCISCO LOPES NUNES
8

1152

SANDRA CRISTINA DA SILVA

9

654

TANIA INGRYDIS NUNES HUNGARO

5.

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;

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

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

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

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.

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;

Primavera do Leste - MT, 08 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 090, de 08 de junho de 2022.
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 1167/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR
DE PEDAGOGO.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

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;

AUXILIAR EDUCACIONAL
Inscrição Classif. Candidato
787
50
NIOCELIA BENTO DA SILVA

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº 140
e 883 ao cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL e nº 221 ao cargo de PROFESSOR convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 081.465 de 1º de
junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

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. 465/2021 e alterações,

215

51

ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA

PROFESSOR PEDAGOGO
Inscrição Classif. Candidato
607

93

SORAIA SILVA DOS SANTOS

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

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;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 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, 08 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 091, de 08 de junho de 2022.
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 1013/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR PEDAGOGO.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 641 ao
cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA convocado(a) pelo Edital
de Convocação nº 083.465 de 1º de junho de 2022 não se apresentou para
tomar posse.

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 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. 465/2021 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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Classif. Candidato
29
8
DEBORA FERNANDES BORGES

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

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;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

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).

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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

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;

Primavera do Leste - MT, 08 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 092, de 08 de junho de 2022.
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;

Considerando o Ofício nº 1097/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 605
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 084.465 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

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. 465/2021 e alterações,

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;

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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Classif. Candidato
589
9
MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 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.
465.01/2021 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, 08 de junho de 2022

5.

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).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 093, de 08 de junho de 2022.
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 0734/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 503
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 085.465 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

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 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. 465/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidatos(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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Inscrição Classif. Candidato
463
4
LAYANNE SOARES SILVA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

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;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

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).

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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

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;

Primavera do Leste - MT, 08 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 094, de 08 de junho de 2022.
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;

Considerando o Ofício nº 1229/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado, dentre outros, para o cargo de PROFESSOR DE PEDAGOGO.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 196
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 086.465 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

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. 465/2021 e alterações,

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;

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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

PROFESSOR PEDAGOGO
Inscrição Classif. Candidato
18
94
TERCIA APARECIDA PINOTTI NAKAMATSU

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 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.
465.01/2021 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, 08 de junho de 2022

5.

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;

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 095, de 08 de junho de 2022.
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;

Considerando o Ofício SAS nº 342/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de INSTRUTOR DE INFORMÁTICA.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 924
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 087.465 de 1º de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

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. 465/2021 e alterações,

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;

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 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Classif. Inscrição Candidato
2
758
GLEY ANTONIO DOURADO

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 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.
465.01/2021 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, 08 de junho de 2022

5.

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;

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

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.

28

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 08 de Junho de 2022 • Edição 2262 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 487/2022
“Cria a Comissão de Enquadramento ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica Pública do município, para
análise das Progressões dos Profissionais da Educação Básica do Município”.

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 2.079 de 25 de maio de 2022, que
dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da
educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato Grosso

N.º 038/2022/SEFAZ

RESOLVE
Artigo 1º - Fica criada a Comissão de Enquadramento ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica Pública do
município, para analisar das Progressões dos Profissionais pertencentes às
carreiras prevista na Lei Municipal nº 2.079 de 25 de maio de 2022.

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do LesteMT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997,
notifica os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERESSADOS

Artigo 2º - A Comissão de Enquadramento ao Plano de Carreiras, Cargos e
Salários dos Profissionais da Educação Básica Pública do município, ora
criada será composta pelos seguintes membros:
1 – GISLANE APARECIDA DE LIMA – REPRESENTANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
2 – EDVANE EVANGELISTA DIAS – COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS;

com sede neste Município quanto à liberação de recursos abaixo:

3 – IRLÉIA CRISTHIANNE DOS SANTOS BALBINO – REPRESENTANTE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO;
DATA

ÓRGÃO

TIPO

DESTINAÇÃO

VALOR
R$

08/06/2022

FNS

Programa

COVID-19

601.600,00

4 – ROSINE FERRAZ DAMACENA BORGES – REPRESENTANTE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
5 – MARILEUZA ROSA DE SOUZA – REPRESENTANTE SINTEP/MT;
6 – LUZINETH COSTA OLIVEIRA – REPRESENTANTE SINSPPLESTE.
Artigo 4º - Os integrantes que compõem a Comissão de Enquadramento ao
Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica
Pública do município, de que trata esta Portaria, exercerão suas atividades,
sem ônus aos cofres públicos municipais.

Primavera do Leste-MT, 08 de junho de 2022.

Artigo 5º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais
disposições da Comissão de Enquadramento ao Plano de Carreiras, Cargos e
Salários dos Profissionais da Educação Básica Pública do município, para
análise das Progressões dos Profissionais da Educação Básica do Município,
serão tratadas e definidas no Regimento Interno.
Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
THIAGO CAMPOS RAMALHO
Registre-se e Publique-se.
Contador / Matrícula 6741

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 08 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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PREGÃO / LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0882/2022
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Regido pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Municipal 1.953/2021, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Decreto nº 9.412/18 e demais legislações complementares.

TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE
EXECUÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÓRGÃO:

Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, CONSISTINDO
NO FECHAMENO COM GRADIL, ASFALTAMENTO PELO METODO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA PARA CONTROLE DE SAIDA E ENTRADA DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE FROTAS; FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: 24/06/2022

Horário: 07h30min (Fuso Horário de Cuiabá - MT)

Local:

A TOMADA DE PREÇOS será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na Prefeitura Municipal 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 eletrônico: 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

Primavera do Leste (MT), 08 de junho de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
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PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2022

Item Exclusivo ME/EPP e Benefício Regional 1.953/2021
Processo nº 886/2022

CONVOCAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO PROVA CONCEITO

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e subsidiariamente,
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e
demais legislação complementar).
O Pregoeiro, juntamente com equipe de apoio designada pela Portaria nº 031
de 02/01/2022, e membros da Comissão de Avaliação da Prova Conceito Portaria nº 474/2022, torna público para conhecimento das licitantes e de
quem mais interessar

Tipo:
“MENOR PREÇO POR ITEM”

CONVOCAR:

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP (SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES)
DE PRIMAVERA DO LESTE, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA, com sede a Rua Dom Luís
Felipe de Orleans, nº 426, Bairro Vila Maria, Cidade de São Paulo-SP,
CEP:02118-000, CNPJ nº 02.363.619/0001-96, Inscrição Estadual nº
142.572.500.115, e-mail:comercial@serget.com.br, telefone/Fax:1133892727, representada pelo seu Sócio Diretor, o Sr. Reginaldo Atra, portador do
RG n°3.408.646SSP/SP,CPF n°666.543.868-68,e CREA SP n°0600386146.
Para demonstração DA PROVA CONCEITO, requisito do instrumento
convocatório, item 11.7. Relativos à Qualificação Técnica subitem “g)” A
qual requisita a comprovação de atendimento das especificações técnicas
considerando para tanto as funcionalidades dos equipamentos/sistemas, em
conformidade ao exigido no ANEXO I – Termo de Referência;
Os senhores Licitantes que participaram do certame acima mencionado estão
convocados para comparecerem, no mesmo local da sessão pública anterior,
no dia 20/06/2022 (segunda-feira) às 07:30 horas (horário de CuiabáMT), para o fim de se dar prosseguimento aos ulteriores termos do procedimento licitatório.

A convocação encontra-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Primavera
do
Leste
por
meio
do
endereço
eletrônico:
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba
“Editais e Licitações”.
Os senhores Licitantes também poderão acompanhar a sessão ao vivo através
do nosso canal no youtube “Licitações Online Prefeitura de Primavera do
Leste”.
https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES
Dia:

23 de junho de 2022

Hora:

08:30 horas (Horário de Brasília – DF)

Site:

www.licitanet.com.br

Local:

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do
Leste – MT (Sala de Licitações).

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO
DESTE EDITAL
Dias:

Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)

Horários:

Das 07:00 às 13:00 – Horário local.

LOCAL:

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste
– MT (Sala do Setor de Licitações)

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET

Primavera do Leste - MT, quarta-feira, 08 de junho de 2022.

*ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA
Pregoeiro/Membro da Comissão de Avaliação

*CARLOS VENÂNCIO DOS SANTOS
Membro da Comissão de Avaliação

*CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
Membro da Comissão de Avaliação

*Original assinado nos autos do processo.

Retire
o
Edital
acessando
a
página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais
e Licitações”.
Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de
Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme
modelo do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos
interessados, quando necessário.

Primavera do leste - MT 08 de junho de 2022

Maria Aparecida Montes Canabrava
Pregoeira

