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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2018  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2017 

O Município de Gaúcha do Norte – MT, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede à Rua Pará esquina com Rua Brasília, centro, Cidade de Gaúcha do Norte – MT, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.539/0001-01, representada por seu Prefeito Municipal, 

o Senhor Voney Rodrigues Goulart, brasileiro, solteiro, agropecuarista, portador da 

cédula de Identidade nº 2.477.543 SSP/GO e do CPF nº 402.603.301-59, residente e 

domiciliado na Rua Brasília, N° 229 Gaúcha do Norte – MT, com base na Lei Orgânica 

municipal e na prerrogativa de suas funções;  

Considerando o resultado do Processo Seletivo Simplifico 003/2017 o qual foi 

devidamente homologado e publicado na data do dia 05 de fevereiro de 2018; 

Considerando a necessidade de contratação de servidores públicos municipais para 

suprirem as vagas necessárias mantendo o funcionamento do Poder Executiva Municipal 

e o atendimento aos interesses públicos. 

 CONVOCA as pessoas relacionadas no anexo l, para se apresentarem no prazo 

máximo de 02 (dois) dias corridos, contados da data do dia 20 de junho de 2018, junto a 

Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, localizada na Rua Pará esquina com Rua 

Brasília, N° 229, centro, Cidade de Gaúcha do Norte, no departamento de Recursos 

Humanos, com a finalidade de habilitação, mediante a apresentação da documentação 

requerida no anexo ll, além de outros que se fizerem necessários assim como a realização 

de exames pré-admissionais que englobam a realização de inspeção médica mediante 

apresentação de laudo médico de sanidade física e mental, que ocorrerão às expensas dos 

candidatos. 

Para os critérios de convocação será seguido criteriosamente o resultado 

homologado, respeitando-se a classificação de cada cargo. 

O não comparecimento e/ou a não entrega dos documentos e exames requeridos, 

fora do prazo supracitado, acarretará na eliminação e a perda da vaga do referido cargo. 

Gaúcha do Norte, 19 de junho de 2018. 

 

Voney Rodrigues Goulart  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEMECEL 

Ordem Cód. Nome do candidato RG Pontos 
10° 9412 ADELZECIONE DE MOURA DORNES 23987197 SSPMT 15 

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEMECEL 

Ordem Cód. Nome do candidato RG Pontos 

21° 45994 ROSE PEREIRA DA SILVA 15710505 SSP-MT 12 

 

 

 

 

 

Gaúcha do Norte-MT, 19 de junho de 2018. 
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ANEXO II 
 

Para tomar posse o candidato convocado deverá apresentar cópia dos documentos 

abaixo relacionados assim como apresentação dos originais para conferência. 

1) Cópia dos seguintes documentos:  

Cédula de Identidade/RG 

CPF;  

Foto 3 x 4 

Certidão de Casamento ou Nascimento; 

Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 anos (se for o caso); 

Comprovante votação das 2 últimas eleições que antecedem a posse e/ou respectiva 

justificativa; 

Título de Eleitor; 

Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da Adm. 

Municipal. 

Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 

Declaração negativa de acúmulo de cargo público;  

Declaração de bens 

Não ter infringido as leis que fundamentaram este Edital; 

Cartão do PIS/PASEP (se houver); 

Cópia onde consta o número da Carteira de Trabalho. 

Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite 

com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício 

profissional, (para os cargos de Fonoaudiólogo, Nutricionista e Professor de Educação 

Física).  

Comprovante de endereço; 

Número da conta bancária; 

Certidão negativa municipal;  

https://www.gp.srv.br/tributario_gauchadonorte/servlet/tportal_certidao_emissao?0,INS  

Certidão negativa tribunal de justiça do MT, no link:  

http://cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx 

Certidão negativa Justiça Federal no link: 

http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/?orgao=MT  

Certidão negativa justiça do trabalho, no link  http://portal.trt23.jus.br/portal/node/4461  
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