
 

 

              EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2017  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2017 

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, s/nº Gaúcha do Norte – 

MT, com base na Lei Orgânica municipal e na prerrogativa de suas funções;  

 

Considerando o resultado do Processo Seletivo Simplifico 002/2017 o qual foi 

devidamente homologado e publicado na data do dia 14 de Março de 2017; 

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 03 (três) dias uteis, contados da data do dia 10 de Abril de 2018, junto 

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

Brasília, 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 as 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, 10 de ABRIL de 2018. 



 

 

Voney Rodrigues Goulart 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

Cargo: PEDREIRO | SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

Classif

ic. 

Cód. Nome do candidato RESULTADO FINAL 

8º  ARLINDO BOTINI   13,75 PONTOS 

9°  SAMUEL ANTONIO BOTINI 13,00 PONTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Gaúcha do Norte, 10 de Abril de 2018. 

 

 



 

 

 

 

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:  

1 - Cédula de Identidade/RG 

2 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88); 

3 - Certidão de Casamento ou Nascimento; 

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

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

6 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

7 - Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecedem a posse 

e/ou respectiva justificativa; 

8 - Título de Eleitor;  

9 – Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da 

Administração Municipal. 

10 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

11 - Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo 

pretendido; 

12 – Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 

13 - Não ter infringindo as leis que fundamentaram este Edital; 

14 – Cartão do PIS/PASEP (se houver); 

15 – Cópia onde consta o número da Carteira de Trabalho; 

16- Foto 3x4; 

17- Certidão negativa de débito.   

 



 

 

 


