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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 260, de 1º 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 o Ofício nº 0729/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para o cargo de FONOAUDIÓLOGO.

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
FONOAUDIÓLOGO
INSC.

NOME

211940

ALINE DE CASSIA PEREIRA MASSMANN

210468

STEFANIE FERNANDES DE LIMA

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 1º 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 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?

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação nº. 261, de 1º 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 nº 0675/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público
Municipal 01/2019 para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO.

( ) 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?
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?

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;

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.):
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

1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando
data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66)
3498-3333 ramal 238;
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E
RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado,
reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Quadro 1

ENFERMEIRO PADRÃO
INSC.
NOME
LEDIANNE GONCALVES FIGUEIREDO
191930
LAGO

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 1º de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

4

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 1º de Junho de 2022 • Edição 2256 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

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. 262, de 1º 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 os Ofícios SAS nº 301 e 331/2022 de lavra da Secretaria Municipal de Assistência Social o qual solicita convocação mediante Concurso
Público Municipal 01/2019 para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO
e ASSISTENTE SOCIAL.

Resolve,

1. Convocar os candidatos relacionado 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.
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;

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.

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.
196382

ELAINE MARIA DE SOUZA

ASSISTENTE SOCIAL
INSC.
214392

NOME

NOME

CELIA REGINA DIAS MONTEIRO

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 1º 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;da aplicação de
II – Para cargos
7.Avaliação
Psicológica,
a partir
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?

( ) 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?
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.):
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

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz
Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte simbologia:
Soja, arroz e gado
A economia.

Sol e céu
Um novo amanhecer.

Trator e lavoura
Uma nova plantação.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 052, de 1º 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 1474
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 041.466 de 20 de maio 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
24
11
IVANILDES LAURA DA SILVA BONES PEREIRA

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, 1º 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;

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 053, de 1º 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 107
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 042.466 de 20 de maio 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
25
376
MARIANI LUCIA DIETER

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, 1º de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 054, de 1º 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 0683/2022/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 HIGIENE DENTAL.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 728
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 043.466 de 20 de maio 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 HIGIENE DENTAL
Classif. Inscrição Candidato
5
56 LÚCIA DE PAULA ROCHA

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, 1º 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;

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 055, de 1º 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 0525/2022/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 73 convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 048.466 de 23 de maio 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
26
96
LARYSSA BÁRBARA MARTINS

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, 1º 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;
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° 056, de 1º 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 1281
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 049.466 de 23 de maio 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
27
456
VERONICA NUNES SANTANA

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, 1º 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;
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° 057, de 1º 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 999
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 050.466 de 23 de maio 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
28
859
LAURA CRISTINA AZEVEDO FERREIRA

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, 1º de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 058, de 1º 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.
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.

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;

5.
6.

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
29
569
NADIA VERONICA SILVA SMANIOTTO

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

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.

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

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).

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;

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

Primavera do Leste - MT, 1º 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

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. 466/2022
Edital de Convocação n° 059, de 1º 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 0524/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

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.

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;

ENFERMEIRO PADRÃO
Classif. Inscrição Candidato
5
35
VANESSA GRACIELA OLIVEIRA SILVA

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 159
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 029.466 de 16 de maio de 2022
tomou posse, mas apresentou termo de desistência da vaga ofertada, conforme Ofício nº 0706/2022/RH/SMS/SUS.

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,

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, 1º de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz
Secretária Municipal Interina de Saúde

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

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 060, de 1º 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;

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,

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.

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
1
905
ANGELA MARIA DOS SANTOS M. SILVA
2

77

VITOR LEANDRO DOS SANTOS

3

1225

ELOISA GARCIA LINS

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

4

1157

JANETE PEREIRA DOS SANTOS PIRES

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

5

739

ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS NAVES

6

409

HAILA CRISTINA RODRIGUES GOMES

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.
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, 1º de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 080, de 1º 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 0678/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de MÉDICO INTERVENCIONISTA DO SAMU.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 542
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 069.465 de 20 de maio 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.

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

MÉDICO INTERVENCIONISTA DO SAMU
Inscrição Classif. Candidato
1023
2
ICARO CARVALHO NERES

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, 1º de junho de 2022

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.

19

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 1º de Junho de 2022 • Edição 2256 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 081, de 1º 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
140
44
DULCELENE DA SILVA RODRIGUES

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
794 e 896 ao cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL e nº 633 ao cargo de
PROFESSOR convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 072.465 de 20
de maio 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,

883

45

HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL

PROFESSOR PEDAGOGO
Inscrição Classif. Candidato
221

89

LETÍCIA VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA

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, 1º de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

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

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 082, de 1º 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 0579/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 636
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 076.465 de 23 de maio 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.

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

MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS.
Inscrição Classif. Candidato
569
14
KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES

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, 1º de junho de 2022

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 083, de 1º 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 738 ao
cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA convocado(a) pelo Edital
de Convocação nº 077.465 de 23 de maio 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
641
6
ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA

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, 1º 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° 084, de 1º 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 645
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 078.465 de 23 de maio 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
605
7
QUEREN HAPUQUE DIAS 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.
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, 1º 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° 085, de 1º 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.
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
503
3
ELIANE MARTIM DOS SANTOS

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

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

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
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, 1º de junho de 2022

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. 465/2021
Edital de Convocação n° 086, de 1º 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;

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,

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;

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
196
90
CHRISTIANE L DE SOUZA

5.
6.

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

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
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, 1º de junho de 2022

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° 087, de 1º 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;

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,

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;

5.
6.

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.
8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Classif. Inscrição Candidato
1
924
PEDRO MESCHIARI MARTINS

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

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.

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

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).

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;

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;
Primavera do Leste - MT, 1º de junho de 2022

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.

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
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CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI

Em tempo de cumprimentá-los, sirvo-me do presente para convocar os
membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para a
Reunião Ordinária que será realizada na seguinte data:
Data: 03 de Junho de 2022
Horário: 8 horas
Local: Secretaria de Assistência Social (Rua Londrina, 422, centro).
Pautas: Ações do mês Junho Violeta; Fundo Municipal da Pessoa Idosa;
Denuncias recebidas e informes.

Caso não seja possível o conselheiro titular participar da referida reunião, o
mesmo fica responsável em comunicar o seu suplente, a fim de garantir a
paridade da participação social para que a reunião não seja prejudicada.
Manifesto os mais distintos votos de estima e saliento que a função de
Conselheiro Municipal é considerada de relevante interesse público. A
presença de todos é de suma importância.
Atenciosamente,
Rosa Maria Santos Maiate
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

EDITAL DE INTIMAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo Administrativo Disciplinar Nº: 005/2022

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disci-

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por
Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte
simbologia:

plinar, designada por meio da Portaria N° 933/2021, publicada no DIOPRIMA em 15 de dezembro de 2021, no uso de minhas atribuições e nos termos
do disposto no artigo 183 da Lei 679, de 25 de setembro de 2001, INTIMO
pelo presente Edital, sob pena de revelia, o servidor DIEGO DA SILVA,

Soja, arroz e gado

Servidor Público Municipal, ocupante do cargo de Monitor Social, matriculado no RH sob Nº 10181/1, lotado(a) Secretaria Municipal de Assistência

A economia.

Social, para apresentar-se nessa Comissão Processante, na data de
15/06/2022, às 7:30hs.

Por fim, informo que os autos permanecerão à sua disposição, para eventual

Sol e céu

obtenção de vistas ou outros procedimentos pertinentes, em dias úteis no
horário de expediente (07:00 às 13:00 horas), na sala da Comissão Perma-

Um novo amanhecer.

nente de Inquérito Administrativo (CPIA), situada na Rua Maringá, n° 444,
Centro, em Primavera do Leste - MT, podendo ser contatada pelo telefone:
(66) 3498-3333, ramal 242.

Trator e lavoura
Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2022.

Lisiane Fortino Castelli
Presidente da Comissão de Inquérito
e Sindicância Administrativa

Uma nova plantação.
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LEIS
LEI Nº 2.079 DE 25 DE MAIO DE 2022.
“Dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato Grosso".
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Artigo 1º - Esta Lei cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica Pública do Município de Primavera do Leste.
Parágrafo Único. A educação básica é composta das etapas de educação infantil, fundamental e médio, e deve ser garantida pelo poder público como serviço
público gratuito e de qualidade.
Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissional da Educação Básica Pública, o conjunto de servidores Municipais que desempenham atividades de
docência, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão,
orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, ingressados através
de Concurso Público de Provas e Provas e Títulos na Rede Municipal de Ensino.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICAPÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA
Artigo 3º - A carreira dos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal de Primavera do Leste é constituída de:
I — Professor;
II — Professor Infantil (em extinção);
III — Coordenador Escolar (em extinção);
IV — Supervisor Educacional (em extinção);
V — Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II;
VI — Secretário Escolar;
VII — Secretário (em extinção);
VIII — Coordenador da Merenda Escolar (em extinção).
§1º. VETADO
§2º. VETADO
§3º. VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
§4º. Os Profissionais da Educação Municipal serão remunerados proporcionalmente segundo as classes e níveis a que pertencem, e ao regime de trabalho a que
estiverem submetidos.
CAPÍTULO II
DAS SÉRIES DE CLASSES E NÍVEIS DOS CARGOS DA CARREIRA
SEÇÃO I
DA SÉRIE DE CLASSE DO CARGO DE PROFESSOR, PROFESSOR INFANTIL, COORDENADOR ESCOLAR, SUPERVISOR EDUCACIONAL,
AUXILIAR EDUCACIONAL, AUXILIAR EDUCACIONAL I E AUXILIAR EDUCACIONAL II, SECRETÁRIO E SECRETÁRIO ESCOLAR E
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR
Artigo 4º - A série de classes do cargo de Professor, Professor Infantil, Coordenador Escolar e Supervisor Educacional é estruturada em linha horizontal de acesso,
identificada por letras maiúsculas.
Parágrafo Único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:
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I – Classe A – habilitação específica de nível médio para docência;
II – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;
III – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, vinculada a área específica
de concurso;
IV – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação
relacionada com sua habilitação ou intersetorial vinculada ao concurso;
V – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação
relacionada com sua habilitação ou intersetorial vinculada ao concurso.
Artigo 5º – A série de classes dos cargos de Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II é estruturada em linha horizontal de acesso,
identificada por letras maiúsculas.
Parágrafo Único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:
I – Classe A – habilitação específica de nível médio conforme exigência do cargo;
II – Classe B – habilitação específica em nível de graduação representado por licenciatura, conforme exigência do cargo;
III – Classe C – habilitação específica em nível de graduação representado por licenciatura, com especialização na área específica de concurso vinculada ao curso.
Artigo 6º - A série de classes dos cargos de Secretário/a Escolar, Secretário/a e Coordenador/a da Merenda Escolar é estruturada em linha horizontal de acesso,
identificada por letras maiúsculas.
Parágrafo Único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:
I – Classe A – habilitação específica de nível médio conforme exigência do cargo;
II – Classe B – habilitação específica em nível superior conforme exigência do cargo, ou curso de profissionalização específica.
Artigo 7º - As progressões horizontais serão analisadas por comissão própria, composta por (1) membro da Secretaria Municipal de Educação, (1) membro do RH
Central, (1) membro do Conselho Municipal de Educação, (1) membro do RH da Secretaria de Educação e (2) membros representantes sindicais.
Parágrafo Único. Esta comissão deverá editar seu Regimento Interno no prazo de 120 (cento e vinte) dias para regulamentar sua atuação.
SEÇÃO II
DA SÉRIE DAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 8º – VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VII – VETADO
VIII – VETADO
Parágrafo Único. VETADO
CAPÍTULO III
DO REGIME DE TRABALHO
SEÇÃO I
DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO
Artigo 9º - O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica Municipal será de:
I – 20 (vinte) horas semanais de trabalho (em extinção);
II – 30 (trinta) horas semanais de trabalho;
III – 40 (quarenta) horas semanais de trabalho (em extinção)
Artigo 10 - A atribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica Pública é regulamentada anualmente pela Secretaria Municipal de Educação,
que estabelece critérios e orienta os procedimentos para o Processo de Atribuição de Aulas, Atividades/Funções e do Regime/Jornada de trabalho.
Artigo 11 - Todos os profissionais da Educação Básica Pública, em efetivo exercício de suas atribuições de concurso, que integram o Quadro de Pessoal da Rede
Pública Municipal, deverão participar do processo de atribuição da Jornada de Trabalho anual, em sua Unidade Escolar de lotação, exceto os profissionais enquadrados nas situações a seguir:
I. Profissionais que estiverem em licença para tratar de assuntos particulares (afastamento); e
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II. Profissionais em situação de Readaptação de Função por Laudo Médico.
Artigo 12 - É de responsabilidade da Unidade Escolar realizar o processo de Atribuição de Turmas e/ou Aulas aos professores da Unidade Escolar, respeitando o
estabelecido em Instrução Normativa, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da Proposta
Pedagógica da Escola e do Plano de Ação da Unidade Escolar, compatibilizando sempre que possível, as cargas horárias das turmas, das aulas com as jornadas de
trabalho e as opções dos professores.
Artigo 13 - Fica assegurado a todos os Professores e Professores infantil efetivos, o correspondente a 1/3 (um terço) de sua jornada semanal para atividades relacionadas com o processo didático-pedagógico.
Parágrafo Único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à:
I. Preparação e avaliação do trabalho didático;
II. Colaboração com a administração da escola;
III. Reuniões pedagógicas;
IV. Articulação com a comunidade;
V. Qualificação profissional;
VI. Participação na Formação Continuada em serviço;
VII. Assessoramento Pedagógico da sua turma/estudante; e
VIII. Demais atividades reservadas a natureza específica do cargo de acordo com o Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, distribuída em Hora de Trabalho
Pedagógico (HTP) e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
Artigo 14 - Fica instituída Gratificação por Deslocamento aos Profissionais da Educação Básica que habitualmente desempenhem suas funções em escolas no
campo, desde que atendam os requisitos impostos por esta Lei, exceto Diretor e Coordenador.
§1º. O percentual da Gratificação por Deslocamento para o Profissional será de:
a) 11% (onze por cento) para o profissional que exercer de 1 (uma) a 10 (dez) horas semanais em escolas rurais;
b) 22% (vinte e dois por cento) para o profissional que exercer de 11 (onze) a 20 (vinte) horas semanais em escolas rurais;
c) 33% (trinta e três por cento) para o profissional que exercer de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) horas semanais em escolas rurais.
§2º. A hora atividade do Profissional da Educação Básica mencionado no caput deste Artigo será realizada em espaço definido pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 15 - O Profissional da Educação Básica Municipal que assumir a Educação Especial, terá gratificação de 20% (vinte por cento) ao seu vencimento.
TÍTULO II
DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
CAPÍTULO I
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL
Artigo 16 - A movimentação funcional do Profissional da Educação Básica Municipal dar-se-á em duas modalidades:
I - por promoção de classe;
II - por progressão funcional.
SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO DE CLASSE
Artigo 17 - A promoção do Profissional da Educação Básica Pública, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes,
dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada.
§1º. O profissional nomeado para a carreira dos Profissionais da Educação Básica Pública será enquadrado na classe, conforme e nível inicial, de sua carreira
respeitando o interstício de 03 (três) anos entre uma classe e outra.
§2º. Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos de acordo com a seguinte referência e carga horária:
I - para as classes do cargo de Professor(a) e Professor Infantil, Coordenador/a Escolar, Supervisor Educacional conforme Anexo I e II, com a seguinte referência:
a) classe A: 1,00;
b) classe B: 1,45;
c) classe C: 1,60;
d) classe D: 1,80;
e) classe E: 2,00.
II - para as classes do cargo de Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II conforme Anexo III e com a seguinte referência:
a) classe A: 1,00;
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b) classe B: 1,50;
c) classe C: 1,70;
III - para as classes dos cargos de Secretário/a, Secretário/a escolar e Coordenador/a da Merenda Escolar conforme Anexos IV, V e VI, com a seguinte referência:
a) classe A: 1,00;
b) classe B: 1,50;
§3º. A promoção de Classe se dará por requerimento do interessado, mediante apresentação da nova titulação revestida das formalidades legais.

SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
Artigo 18 - A progressão funcional é a movimentação por tempo de serviço a cada 03 (três) anos, pelo desempenho do Profissional da Educação Básica, de um
nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação.
§1º. Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data de admissão de concurso em que se der o exercício do profissional no cargo.
§2º. Para a referida progressão, além da avaliação o Profissional da Educação Básica deverá apresentar documento comprobatório de participação de cursos de
formação continuada em serviço oferecida pela escola ou pela Secretaria de Educação de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de participação, no período
correspondente.
§3º. As demais normas da avaliação processual referida no "caput" deste Artigo, incluindo instrumentos e critério, terão regulamento próprio, definidos por Comissão Paritária constituída pela Secretaria Municipal de Educação;
§4º. Não se concederá progressão ao Profissional no triênio correspondente:
a) em licença para tratar de interesses particulares ou afastamento, a qualquer título, sem ônus para os cofres públicos;
b) em cumprimento de penalidade de suspensão disciplinar;
c) em faltas injustificadas por 10 (dez) dias ou mais.
§5º. Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos conforme a referência abaixo:
1- 1,00;
II- 1,03;
III - 1,11;
IV - 1,14;
V- 1,22;
VI - 1,30;
VII - 1,33;
VIII- 1,41;
IX - 1,44;
X- 1,52;
XI - 1,60;
XII - 1,63;
XIII - 1,71.
Artigo 19 - Para todos os efeitos legais, será concedida a progressão ao Profissional da Educação Básica que vier a falecer, sem que tenha sido declarada, no prazo
legal, a progressão que lhe cabia.
Artigo 20 - O Profissional da Educação Básica, à disposição de entidades de classe da categoria ou requisitado para outros órgãos por força de convênios e/ou
situações previstas em legislação pertinente, não sofrerá nenhum prejuízo na sua movimentação funcional.
§1º. O Profissional da Educação Básica de que trata o caput deste Artigo será submetido à avaliação de desempenho profissional nas condições dos demais servidores, a ser realizada pela entidade em que o profissional estiver à disposição, sendo avaliado juntamente com a entidade na qual trabalha e com as condições
oferecida ao profissional para desenvolver seu trabalho.
§2º. O Profissional da Educação Básica que estiver em exercício de cargo em comissão repetirá a última nota.
SEÇÃO I
DA TRANSFERÊNCIA
Artigo 21 - Transferência é o deslocamento do Profissional da Educação Básica Pública de uma unidade escolar para outra, observada a existência de vagas.
§1º. A transferência dar-se-á:
I - a pedido, ressalvada conveniência do profissional da Educação e da Secretaria Municipal de Educação;
II - por permuta;
III - por motivo de saúde.
§2º. A transferência dar-se-á preferencialmente em época de férias escolares.
§3º. A transferência por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente, e existência de vaga.
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§4º. A transferência por permuta poderá ser concedida quando os requerentes exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo grau de habilitação e mesma
jornada de trabalho da vaga.
§5º. As regras para permuta e cedência serão definidas no Estatuto dos Servidores do Município de Primavera do Leste.
TÍTULO III
DOS DIREITOS, DAS VANTAGENS E DAS CONCESSÕES
CAPÍTULO I
DA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Artigo 22 - Aos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal que nela estiver exercendo atividades de docência ou suporte pedagógico é possível ocupar
funções de Dedicação Exclusiva, que ocupam funções diretas ou relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, nas unidades que integram o Sistema Educacional Público Municipal.
§1º. A ocupação da função de Diretor Escolar é de Dedicação Exclusiva, privativa ao servidor de carreira efetivo, atendidos os requisitos estabelecidos para a sua
designação, sendo selecionado por processo seletivo com posterior consulta pública à comunidade escolar.
§2º. A ocupação da função de Coordenador(a) Pedagógico é de Dedicação Exclusiva, privativa ao servidor de carreira efetivo, atendidos os requisitos estabelecidos
para a sua designação, sendo eleito e avaliado pelos seus pares.
§3º. A ocupação das funções de Coordenação e Assessoramento Pedagógico, Formação Continuada, Apoio técnico, administrativo ou operacional no Órgão Central (Secretaria Municipal de Educação), são de Dedicação Exclusiva, privativa ao servidor de carreira efetivo, atendidos os requisitos estabelecidos para a sua
designação, sendo a serem designados pelo gestor municipal.
§4º. Edital específico regulamentará forma do processo de seleção, quantidade de vagas e atribuições para as funções de Diretor Escolar e Coordenador(a) Pedagógico.
§5º. A duração do mandato das funções de dedicação exclusiva da direção será de 2 (dois) anos, podendo uma reeleição por igual período.
§6º. A duração do mandato da função de Coordenação Pedagógica poderá ser de dois anos consecutivos, mediante avaliação de desempenho anual, podendo uma
reeleição por igual período.
§7º. O(a) Diretor(a) Escolar, Coordenador(a) Pedagógico(a), estarão sujeitos, qualquer que seja seu cargo de origem, à jornada mínima de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho e dedicação exclusiva.
Artigo 23 - Ao Profissional da Educação Básica Pública no exercício da função de dedicação exclusiva será atribuído o regime de trabalho de 40 horas e Dedicação Exclusiva, sendo o adicional não incorporável ao vencimento para fins de aposentadoria com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja
pública ou privada.
Artigo 24 - O Profissional da Educação Básica no exercício da função de Direção Escolar e Coordenação pedagógica, receberá o seu vencimento, acrescido de um
adicional, conforme a quantidade de vagas na unidade escolar, número de alunos e o adicional sobre o valor da sua base salarial, estabelecidos de acordo com
critérios a seguir:
§1º. Para a função de Diretor/a Escolar será considerado:
a) Escola com até 500 (quinhentos) estudantes, o Diretor/a Escolar receberá o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua base Salarial;
b) Escola de 501 (trezentos e um) a 1000 (mil) estudantes, o Diretor/a Escolar receberá o adicional de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a sua base salarial;
c) Escola acima de 1001 (mil e um) estudantes, o Diretor/a Escolar receberá o adicional 60% (setenta por cento) sobre a sua base salarial.
§2º. Para a função de Coordenador/a Pedagógico será considerado:
I - distribuição de professores que exercerão a função de Coordenador(a) Pedagógico na unidade escolar de acordo com número de turmas, será estabelecida em
norma regulamentar emitida anualmente;
II - um valor adicional de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a sua base Salarial.
Artigo 25 - Os Profissionais da Educação Básica Pública de carreira designados para o exercício de sua função na Secretaria Municipal de Educação terão o adicional sobre a sua Base Salarial, conforme a descrição a seguir:
a) para exercer a função de Coordenador(a) Pedagógico no Órgão Central da Educação, o Professor(a) receberá o adicional de 60% (sessenta por cento) sobre a sua
base salarial;
b) para exercer a função de Assessoramento Pedagógico na Formação Continuada no Órgão Central da Educação, o profissional receberá o adicional de 35%
(trinta e cinco por cento);
c) para exercer a função de Apoio técnico, administrativo ou operacional no Órgão Central da Educação, o profissional receberá o adicional de 50% (cinquenta por
cento);
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E VANTAGENS
SEÇÃO I
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DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Artigo 26 - A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Executivo Municipal, e consiste no afastamento dos Profissionais da Educação Básica Pública das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:
I - para frequência a curso de pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado).
Parágrafo Único. Este afastamento se dará mediante requerimento por até 02 (dois) anos por qualificação, podendo ser este prazo prorrogado mediante requerimento e disponibilidade, a critério do Secretário da pasta.
Artigo 27- São requisitos para a concessão de licença para qualificação profissional:
I - exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;
II - curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a Política Educacional e com a Proposta Pedagógica da Unidade escolar;
III - disponibilidade orçamentária e financeira.
Artigo 28 - Os Profissionais da Educação Básica Pública licenciados para os fins de licença para qualificação profissional obrigam-se a prestar serviços no órgão
de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao de seu afastamento.
Parágrafo único. Ao servidor público beneficiado pelo disposto neste Artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de
decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento da despesa havida com o mesmo afastamento.
Artigo 29 - O número de licenciados para qualificação profissional não poderá exceder 1/6 (um sexto) do quadro de lotação.
§1º. A licença de que trata o caput deste Artigo será concedida mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar e anuência do Chefe do Executivo Municipal, com no mínimo, 2 (dois) meses de antecedência.
§2º. Em se tratando de profissional do Órgão Central, o requerimento e o projeto de estudo deverão ser apresentados à autoridade máxima da instituição para
anuência do Chefe do Executivo Municipal, com no mínimo, 2 (dois) meses de antecedência.
SEÇÃO II
DAS FÉRIAS DOS PROFESSORES E PROFESSORES INFANTIS
Artigo 30 - O Professor e Professor Infantil em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, e os demais
profissionais abrangidos por este PCCS terão férias de 30 (trinta) dias, todos preferencialmente de acordo com o calendário escolar.
Artigo 31 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração, correspondente ao período de férias.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DOS DEVERES ESPECIAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL
SEÇÃO I
DOS DIREITOS ESPECIAIS
Artigo 32 - Além dos direitos previstos nesta lei, são direitos dos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal:
I - ter a seu alcance informações educacionais, recursos tecnológicos, biblioteca, material didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos;
II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e materiais técnicas e pedagógicas suficiente e adequada para que possa exercer com eficiência as
suas funções;
III - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem, dentro dos
princípios psicopedagógicos, de acordo com a Proposta Pedagógica e Plano de Ação da Unidade Escolar, objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e a
construção do bem comum;
IV - ter acesso a recursos para publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnico-científicos;
V - não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Constituição Federal, Artigo 5°, incisos V e VII;
VI - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação geral, sem prejuízo das atividades escolares.
SEÇÃO II
DOS DEVERES ESPECIAIS
Artigo 33 - Aos integrantes do grupo dos Profissionais da Educação Básica Pública no desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos servidores
públicos civis do município, cumpre:
I - preservar as finalidades da Educação Nacional inspiradas nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana;
II - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extraescolares em beneficio dos estudantes e da coletividade a que serve a
Unidade Escolar;
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III - esforçar-se em prol da educação integral do estudante, utilizando processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também medidas
tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais;
IV - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando as tarefas com zelo e presteza;
V - fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos da Administração;
VI - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do estudante;
VII - respeitar o estudante como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado e desenvolvimento integral;
VIII - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da observância aos
princípios morais e éticos;
IX - manter em dia registros, escriturações e documentação inerentes à função desenvolvida e à vida profissional;
X - preservar os princípios democráticos da participação, da cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 34 - Os enquadramentos dos atuais ocupantes dos cargos de Professor(a), Professor Infantil, Secretário/a, Secretário/a escolar, Coordenador/a da Merenda
Escolar, Coordenador/a Escolar, Supervisor/a Educacional e Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II, nesta Lei ocorrerão em até
180 (cento e oitenta) dias após a promulgação da mesma, sendo considerada a data de admissão do concurso público, para efeito de progressão de nível e demais
direitos.
§1º. O enquadramento se dará em dois momentos:
I - mediante requerimento, conforme o tempo de serviço e o grau de escolaridade, com os vencimentos da classe e nível correspondente, após a promulgação desta.
II - após conclusão da qualificação específica ou na área de Educação.
§2º. Aos servidores já empossados quando da promulgação desta Lei, ficam garantidos os quinquênios já incorporados aos vencimentos, não sendo devidos os
quinquênios cujo vencimento se dê após o prazo indicado no caput deste Artigo.
Artigo 35 - Fica criada comissão com membros da Secretaria Municipal de Educação, da Coordenadoria de Recursos Humanos e de Entidade Sindical, para avaliação e enquadramento previsto nesta Lei, com a presença individual do servidor.
Artigo 36 - Fica assegurado aos cargos de Coordenação Escolar (em extinção) e Supervisão Educacional (em extinção) providos pelos Profissionais de Educação
em virtude de concursos públicos anteriores, com garantias de progressão idênticas aos demais profissionais, prevista no Artigo 3 0 Inciso I, desta Lei.
Artigo 37 – VETADO
§1º – VETADO
§2º – VETADO
§3º – VETADO
Artigo 38 – É assegurado ao Profissional da Educação Básica ativo ou inativo o recebimento da gratificação natalícia integral até o dia 20 de dezembro do ano
trabalhado, garantida a proporcionalidade aos contratados temporariamente.
Artigo 39 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos consignados no orçamento.
Artigo 40 – Aplica-se, nos casos em que esta Lei for omissa, a Lei Municipal de n° 679 de 25 de setembro de 2001. Artigo
Artigo 41 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 681/2001.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de maio de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
REPUBLICADA POR TER SAIDO COM ERRO MATERIAL NA EDIÇÃO Nº 2250.
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 470/2022

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o artigo 57-A da Lei Municipal n° 704 de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários.

CONSIDERANDO, Decreto 1.820 de 24 de junho de 2019, que regulamenta o pagamento de Função Gratificada;

RESOLVE

Conceder Função Gratificada – FG, no mês de maio de 2022, a título de complementação de vencimentos, por acumulação de tarefas, aos servidores abaixo relacionados:
SERVIDOR (A)

CARGO

2937

MAT

ACIR FAGUNDES DE SOUZA

PEDREIRO

6183/5

ADAILDA NUNES DE ALMEIDA

AGENTE ADMINISTRATIVO

4121
7880

ADELIA ROCHA INACIO DE MORAES
OLIVEIRA
ADRIANE DE SOUZA PINTO CORDEIRO

AGENTE ADMINISTRATIVO
ENFERMEIRO PADRÃO

7366

ADRIANO VOIGT

ENGENHEIRO AGRONOMO

5964/11

ADVANILSON ROSA SAMPAIO

ASSISTENTE SOCIAL

5297/1

AISI ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA

FISIOTERAPEUTA

6810

ALBERTO NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA

MOTORISTA

8/1

ALCEU DA SILVA OLIVEIRA

OPERADOR DE MAQUINAS I

2847

ALDO ZUNCHETA

MOTORISTA

2766/1

ALEXSSANDRA ZILIOTTO

PROFESSOR PEDAGOGO

9622

ALINI KETY SANO COLOMBAROLI

ENFERMEIRO PADRÃO

163

ALMIR ARAUJO RAMOS

OPERADOR DE MÁQUINAS

9714/1

ALYRIO HENRIQUE DA COSTA

MEDICO

FUNÇÃO EXTRA
ENCARREGADO DO SETOR DE
MARCENARIA
RESPONSÁVEL PELO POSTO DE
ATENDIMENTO DA SUBPREFEITURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO – RT DO
CENTRO DE IMAGENS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA
UNIDADE DE SAÚDE – ESF XI
RESPONSÁVEL
PELA
GESTÃO
OPERACIONAL DO AERÓDROMO
DO MUNICÍPIO.
RESPONSÁVEL PELA ASSESSORIA
DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE
SAUDE
RESPONSÁVEL TÉCNICA DA FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
ENCARREGADO DA EQUIPE DA
LIMPEZA DOS CONTÊINERES E
DOS MAQUINÁRIOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO CONFORME
DEMANDA
ENCARREGADO DA EQUIPE DO
INTERIOR QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIPIO.
SUPORTE A TODAS AS UNIDADES
DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA, PLANTÃO MONITORAMENTO
VACINA, SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE TODAS AS UNIDADES.
COORDAENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA –
ESF X
ENCARREGADO DA EQUIPE DO
INTERIOR QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
MEDICO RESPONSAVEL TECNICO
– RT PELA EQUIPE 2 DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA.

%FG
50
50
50
10
50

50

10

50

50

50

60
PROPORCIONAL
A 28 DIAS
10

50

16
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6668

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS
BARRETO

MÉDICO 40 HRS

10182

ANNA CLAUDIA WERLANG MACEDO

ENFERMEIRO PADRÃO

6647

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA
ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR

AGENTE ADMINISTRATIVO

4932/5

ENFERMEIRO PADRÃO

9703

ARTHUR FELIX PINHEIRO PEREIRA

TECNICO EM RADIOLOGIA
24H SM

4951/2

BEATRIZ CANHETE VELA BIAZI

FARMACEUTICO

6173
9587

BRUNA MALDANER CRESTANI BONATO
BRUNA OENNING BERNARDINO
SILVA

PSICOLOGA
FARMACEUTICA

MEDICA RESPONSÁVEL TÉCNICO
– RT POR TODOS OS MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO ESF VIII

16
10

RESPONSÁVEL PELO APLIC
RT – REPONSAVEL TECNICO PELA
EDUCAÇÃO PERMANENTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO RADIOLOGIA/UPA
RT – RESPONSAVEL TECNICA DA
FARMACIA DO NASF E ESF I.
COORDENADORA RESPONSÁVEL
PELO CREAS
RESPONSÁVEL TÉCNICA DA FARMÁCIA PRIMAVERA III
ATENDIMENTO AS PESSOAS PRIVADAS DE ATENDIMENTO DO
SISTEMA PRISIONAL DE PRIMAVERA DO LESTE –MT
RESPONSÁVEL LANÇAMENTO NO
SISTEMA SUAS WEB DOS SERVIDORES
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
TUIUIÚ – UBS TUIUIÚ
MÉDICO AUTORIZADOR
COORDENADORA CEO E DAS
EQUIPÉS DE SAÚDE BUCAL DA
SECRETARIA DE SAÚDE E RT DO
CEO
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA
UNIDADE DE SAÚDE – ESF IV
ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NO
SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL DE TODAS AS UNIDADES
ESCOLARES
COORDENADORA
FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA
DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
ENCARREGADO DE EQUIPE LIMPEZA URBANA
COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO/ SALAS DE VACINA

50

RESPONSÁVEL PELO DIOPRIMA

50

COORDENADORA DA UCT
MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO
PERMANENTE
DE
INQUERITO
ADMINISTRATIVO COM A FUNÇÃO
DE SECRETARIAR OS TRABALHOS,
AUXILIANDO DIRETAMENTE A
PRESIDENCIA.
RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, ATENDENDO TODAS AS UNIDADES
ESCOLARES DA ZONA URBANA E
ZONA RURAL

20

10
15
20
50
10

6844/1

BRUNO DE GODOY COELHO

CIRURGIÃO DENTISTA 20 HRS

10

9675/1

CAMILA CLESIA DE OLIVEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

6739

CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI

ENFERMEIRO PADRAO

10059

CARLOS MANOEL DO CARMO FILHO

MEDICO 40 HRS

4205/12

CIBELI NASCIMENTO RODRIGUES

CIRURGIÃO DENTISTA 20
HRS/PACIENTE PNE

1013

CLEBER FORTES RIBEIRO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

10019/1

CLEITON PARDINHO SANTOS

ENFERMEIRO PADRÃO

2882

CLEUNICE CANZI

PROFESSORA

2587

CLEUSA DOS SANTOS

PROFESSORA

9510

CLOVIS RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

MOTORISTA

6766

DANILA SILVA MARTINS

ENFERMEIRO PADRAO

6797

DANILLO WILKE MENDES DA MOTA

7307

DAYANNE BATISTA DE CASTRO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
BIOQUIMICO 40H SM

8405/1

DAYANE GONÇALVES DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

2846

DEOCLIDES SIRQUEIRA MARINHO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

8249

DILAINE CRISTINA DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE FROTAS

50
PROPORCIONAL
A 4 DIAS

8416

EDEZIA DEANNY PIRES GUIRRA

ENFERMEIRO PADRAO

COORDENADORA DA ATENÇÃO
BÁSICA
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2628

EDIM FIGUEIRA DE SOUZA

SERVENTE

5938

EDSON MARCIO DA SILVA XAVIER

MOTORISTA

43

ELENILCE NASCIMENTO ARAUJO

PROFESSOR

6629

ELIETE SILVA DO CARMO

FARMACEUTICO

2468

ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

7846/6

EMILIA BORGES BRIZOLA

ASSISTENTE TÉCNICA

1177

EVANIR FOCKINCK

TECNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

7275

FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA

FISCAL TRIBUTÁRIO

7052
9787/2

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO
GABRIEL VICTOR MIRANDA KRUSQUEVIS

ENGENHEIRO CIVIL
ELETRICISTA

5262/1

GABRIELA CASTANHO GIMENES

FARMACEUTICO

5816/6

GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE
OLIVEIRA

1277

GEOVANI GONÇALVES FORTES

8688

GILDESIO RODRIGUES DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
TECNICO EM INFORMATICA

1380

GISLANE APARECIDA DE LIMA

PROFESSOR

6749

GLEIDSON MIRANDA AZEVEDO DA
ANUNCIAÇÃO

ENTREVISTADOR E DIGITADOR

2460

GRACIELI MARIA BRUSCHI

PROFESSOR

5302

IGELCI DE SOUZA

ASSISTENTE SOCIAL

8865

IRANILZA ROSA SAMPAIO

PROFESSOR

9422/1

JACQUELINE MARIA DE SOUZA

BIOQUIMICO 40H SM

9722/1

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

4933

JANIA NUBIA PIMENTA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

6876/1

JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN
AOKI

NUTRICIONISTA 40H SM

6281

JEAN CARLOS SOARES SAMPAIO

AGENTE ADMINISTRATIVO
DE SAÚDE

9448

JOÃO ANTONIO DA SILVA COELHO

TOPOGRAFO

8911

JOELMA SANTANA SOUSA CALDAS

ASSISTENTE SOCIAL

ENCARREGADO PELA FISCALIZAÇÃO IN LOCO DOS TERRENOS
BALDIOS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS MESMOS
FISCAL DE CONTRATOS
COORDENADORA RESPONSÁVEL
PELO PROJETO CREJU
RT – RESPONSÁVEL TÉCNICA
PELA FARMÁCIA DO ESF 05
FISCAL DE CONTRATOS
RESPONSAVEL PELOS LANÇAMENTOS DA SECRETARIA DE
FAZENDA JUNTO AO SISTEMA
APLIC
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO PP‘s
ACUMULA DIFERENTES FUNÇÕES
E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA
INFORMATIZADO, DO ÍNDICE DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E
DAS
RECEITAS
TRIBUTÁRIAS
PRÓPRIAS.
COORDENADORA DO SETOR ENGENHARIA
CORODENADOR DO CPD DA SECULT
RT – RESPONSÁVEL TÉCNICO
PELA FARMÁCIA/ UPA
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
DO ENSINO FUNDAMENTAL

50
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50

50
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COORDENADOR DO ALBERGUE

50

FISCAL DE CONTRATOS
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
INFANTIL

50

GESTOR DO CADASTRO ÚNICO

40

COORDENADORA
PEDAGÓGICA
DA SME
COORDENADORA DO CRAS MABILIA FURTADO – EXTENSÃO
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO
EDUCAÇÃO INFANTIL
RT – RESPONSAVEL TECNICA DO
LABORATORIO DO UPA.
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE
TODOS OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ADITIVOS
COORDENADORA CONTROLE E
AVALIAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
RT – RESPONSAVEL TECNICA DO
SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETETICA/UPA
COORDENADOR DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO
ENCARREGADO PELO SETOR DE
TOPOGRAFIA, BEM COMO RESPONSÁVEL PELOS LANÇAMENTOS
PDI
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO
SISC (SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
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FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)
DO CREJU
1219

JONALDO TEIXEIRA SANTOS

PROFESSOR

7036

JONELMA ANTERO LOLA

PSICOLOGO

8706

JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

ANALISTA DE LICITAÇÕES

4930/4

JOSE SOARES DOS SANTOS

TECNICO INFORMATICA

4999/2

JOSIANE KLEIN

ENFERMEIRO PADRÃO

2486

JUCELIA VIEIRA DA SILVA

PROFESSORA

5643/1

JUCILENE DO CARMO

ACE

2832

JUSCELIO VILELA MACHADO

MOTORISTA

5231

JUSCILENE ROSA DE SOUSA

ACE

8188/1

LAISE DA SILVA ARAUJO

AGENTE ADMINISTRATIVO

2917

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA
DE QUEIROZ

ASSISTENTE SOCIAL

5550

LEANDRO SCHEFFLER

AGENTE ADMINISTRATIVO
DA SAÚDE

7329

LEONARDO LUIZ ARTUZI

CONTROLADOR INTERNO

4949

LETICIA DE SOUZA WBATUBA

FARMACEUTICO

6122

LISIANE DOS SANTOS FORTINO CASTELLI

4170

LUCINEIDE ROCHA MAXIMINO

FARMACEUTICO

2844

LUIS RICARDO FROTA

SERVENTE

5437

LUIZ CELIO DE SOUZA

OPERADOR DE MAQUINAS

4477

LUZINETH COSTA OLIVEIRA

PROFESSOR

7436

MAIQUEL PREVEDELLO

TECNICO DE INFORMATICA

8928

MANOEL MESSIAS MOREIRA

MOTORISTA

3286

MARCOS FARIAS NEVES

MOTORISTA

6225

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

ASSISTENTE FINANCEIRO

7039/1

MARIA APARECIDA NEVES GALVÃO

ASSISTENTE SOCIAL

4700

MARIA CRISTINA FAGUNDES CORREA ROSA

PROFESSOR

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

COORDENADOR DA UAB
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO
SISC (SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)
DO CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
E CONVIVER
COORDENADOR DO ACESSUAS
TRABALHO
COORDENADOR DO TI DA SECRETARIA DE SAÚDE
RT – RESPONSAVEL TECNICO DO
ESF XII
COORDENADORA
PEDAGOGICA
EDUCAÇÃO INFANTIL
SUPERVISORA DE EQUIPE ACE
ENCARREGADO DA EQUIPE DO
LIXO ÚMIDO, BEM COMO FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS EQUIPES DE PODA DE ÁRVORES DA
EMPREAS TERCEIRIZADA.
COORDENADORA DA VIGILANCIA
AMBIENTAL
RESPONSÁVEL PELOS CONSELHOS
VINCULADOS DA ASSISTENCIA,
COMO CMAS, CMDCA, CMDM e
CMPCD
COORDENADORA DA CENTRAL DE
VAGAS DA SECRETARIA DE SAUDE
RESPONSAVEL PELO CADASTRO E
RECADASTRAMENTO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO
COORDENADOR DO PDI E RESPONSÁVEL PELO PROJETO I PDI
RT – RESPONSÁVEL TÉCNICO
PELA FARMÁCIA DA ATENÇÃO
BÁSICA
RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO
DE INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA
FARMÁCIA MUNICIPALE FARMACIA DE ALTO CUSTO
ENCARREGADO DA EQUIPE DE
PINTURA
ENCARREGADO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENCARREGADO CPD
RESPONSÁVEL PELA FROTA E
PELOS MOTORISTAS LOTADOS
NESSA SECRETARIA.
ENCARREGADO E FISCALIZADOR
DAS EQUIPES DE PEDREIROS E
MANUTENÇÃO
ENCARREGADA DA EQUIPE CONTABILIDADE
COORDENADORA DAS AÇÕES
SOCIAIS DA HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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2597
4355
6018

MARILZA ALVES BEZERRA
MARINEIS APARECIDA DA SILVA
GUADAGNIN
MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO PADRAO
PROFESSOR PEDAGOGO

RESPONSÁVEL PELA CASA LAR
DO ADOLESCENTE ANDERSON
COSTA E SILVA
COORDENADORA DO NÚCLEO DE
SAÚDE MENTAL
RESPONSÁVEL PELO CAE
ATENDIMENTO AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE DO SISTEMA PRISIONAL DE PRIMAVERA DO
LESTE –MT
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE
MOTORISTAS
DAS
UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE.
COORDENADOR DE DESPORTO
AMADOR E RECURSOS HUMANOS
RESPONSÁVEL DO PROJETO CRAQUES DO AMANHÃ.
ENCARREGADO DA EQUIPE DE
LIMPEZA (BOCA DE LOBO E SARJETAS)
RESPONSAVEL TECNICO – RT E
COORDENADORA DA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
ENCARREGADO DA EQUIPE DO
TAPA BURACO
RESPONSÁVEL
TÉCNICA
PNAE/FNDE
RT – RESPONSAVEL TECNICO
PELA UNIDADE DE SAÚDE - ESF
VIII
RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DO
CONTROLE INTERNO

30
20
50

6643/5

MARTA BALBINO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA

AUXILIAR CONSULTORIO

5393

MATHEUS MORALES CASTANHA

MOTORISTA

5489/1

MAURILEY PARREIRA DE DEUS

TÉCNICO ESPORTIVO

5844

MAURO VIEIRA DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

83

MOISES GALBIATTI

OPERADOR DE MÁQUINAS I

4922/3

MONIA MAIA DE LIMA

ENFERMEIRO PADRÃO

89

OSVALDIR FILPIM BARALDI

MOTORISTA

9455/1

PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA

NUTRICIONISTA

8244/2

PATRICIA NAZARE LEANDRO DOS
SANTOS

ENFERMEIRO PADRÃO

7093

PAULA ANDREA MELO DA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO
PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA

MEDICO INTERVENCIONISTA
SAMU

MÉDICO AUTORIZADOR

18

AGENTE ADMINISTRATIVO

FISCAL DE CONTRATOS

50

9591

POLIANA RODRIGUES FLORENTINO

PROFESSOR

30

6563

RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA

AGENTE ADMINISTRATIVO
DA SAÚDE

2762

RAQUEL RODRIGUES SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

6292/2

REGIANE CRISTINA DA SILVA DO
CARMO

AGENTE ADMINISTRATIVO

4088

RENATA PIRES FERREIRA LEVY

BIOQUIMICO 40H SM

5283

ROBERTA BERNADELLI

ENFERMEIRO PADRAO

2810

ROBERTO ADRIANE BARONAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

9727

RODRIGO BERTONCELLO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2668

ROGERIO LUIS BAUER

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

3343

ROMUALDO POVROZNIK JUNIOR

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

1066

RUBIA GRACIELA LONGHI

PROFESSOR

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO
ENSINO FUNDAMENTAL
OUVIDORIA DE ACORDO COM A
LEI 1.663 DE 13 DE DEZEMBRO DE
2016.
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TROCA
EXERCENDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRA
COORDENADORA DE LABORATÓRIO MUNICIPAL E RESPONSÁVEL
PELO LEVANTAMENTO E AQUISIÇÃO PARA LABORATÓRIO
COORDENADORA
DO
CEMOC
(MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DAS FILAS DE
ESPERA)
COORDENADOR DE SERVIÇOS
GERAIS NO GINÁSIO PIANÃO E
DEMAIS PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
RESPONSÁVEL PELO GEO-OBRAS
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO DE GEOMENSOR DA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO INFANTIL

6297

SANDRA DE FATIMA DOS SANTOS
SILVA

ACE

10063
6509

SUPERVISORA DE EQUIPE ACE
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2855/1

SANDRA MARA SOARES SILVA FURTADO

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
FISICA

4208

SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ

BIOQUIMICO 40H SM

149

SERGIO MARINO SALA

ALMOXERIFE

9612

SILMARA DE SOUZA

ENFERMEIRO PADRÃO

2612

SILVANI ALVES FEITOSA

AGENTE ADMINISTRATIVO

6290

SIVONETE PAULA SIQUEIRA

ACE

5293

SOLANGE ABREU DOS SANTOS

ENFERMEIRA PADRÃO

6862

SONIA DOS SANTOS PINHEIRO

PROFESSOR

6783/1
7985/2
6385

SUELY MARCUSSI GASPECHAK
MARTINS
SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOQUEIRA
THAYLLINE SAMPAIO DE ANDRADE
VIEIRA

COORDENADORA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE DANÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICA DA FARMÁCIA DO CTA
ENCARREGADO DE EQUIPE DA
LIMPEZA URBANA.
COORDENADORA DO CENTRO DE
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
- CTA
COORDENADORA DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE
SUPERVISORA DE EQUIPE ACE
COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

50

ASSISTENTE SOCIAL

COORDENADORA DO CAPS

20

PROFESSOR

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO INFANTIL

ACE

SUPERVISORA DE EQUIPE ACE

9483/1

THAYSSA SILVA ALMEIDA

ASSISTENTE SOCIAL

6741

THIAGO CAMPOS RAMALHO

CONTADOR

1088/1

VALDERES NUNES DA SILVA

MOTORISTA

5858

VALDIR DE JESUS SANTOS

ENGENHEIRO SANITARISTA

3519

VANDERLEIA ALVES XAVIER

ENFERMEIRO PADRÃO

5352/1
6295

2491

VIRGINIA SILVA MARQUES MORAIS
CARDOSO
VIVIANE APARECIDA ALVES DA
SILVA

WASHINGTON SOUZA REIS

ENFERMEIRO PADRÃO

COORDENADORA DA CENTRAL DE
VAGAS DA SECRETARIA DE SAUDE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LOA E DEMAIS
PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS.
COORDENADOR DA FROTA DE
VEICULOS DA SECRETARIA DE
SAUDE
RESPONSÁVEL ANALISAR E EMITIR LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA
UNIDADE DE SAÚDE – ESF IX
COORDENADORA DA ATENÇÃO
BASICA

ACE

SUPERVISORA DE EQUIPE ACE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, ATENDENDO TODAS AS UNIDADES
ESCOLARES DA ZONA URBANA E
ZONA RURAL

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 31 de maio de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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PREGÃO / LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
NOTIFICAÇÃO

Pregão 169/2021 - Processo 2718/2021;
LICITANTE: MERCADO BELO HORIZONTE LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob n°
43.353.425/0001-97.
OBJETO DO PROCESSO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS para suprir as
necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 169/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
Transcrição.
DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualificada, a
fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no §2º art. 87
da Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 7
da Lei n° 10.520/2002.

Primavera do Leste, - MT, 01 de junho de 2022.

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 617/2019

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 154/2022

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente do
Processo Administrativo nº 0838/2022, em favor de JEFFERSON LOPES DA
SILVA, para Prestação de Serviços de Oficinas de Taekwondo, junto ao Projeto ―Creju‖, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social SAS, conforme o Credenciamento nº 01/2021, nos termos do Art. 25, ―caput‖
da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais),
pelo período de 03 (três) meses.

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por
Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte simbologia:
Soja, arroz e gado
A economia.

Publique-se.
Primavera do Leste - MT, 01 de junho de 2022.

Sol e céu
Um novo amanhecer.

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Trator e lavoura
Uma nova plantação.

*original assinado nos autos do processo

