
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
C N P N° 33.000.670/0001-67

DECRETO N.° 1842/2018
	

DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

"Convoca candidatos classificados no
Processo Seletivo Simplificado de Contagem
de Pontos	 n° 001/2017 e dá outras
provid6ncias."

GERSON ROSA DE MORAES. Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia. Estado
de Mato Grosso. no use de suas atribuicOes legais e constitucionais e demais normas que integram
o ordenamento juridico municipal e,

Considerando a homologacao do Processo Seletivo Simplificado de Contagem de
Pontos n° 001/2017. atraves do Decreto Municipal n° 1788/2017, de 02 de agosto de 2017.

Considerando a criacao de novas vagas temporarias criadas atravês da Lei
Municipal n° 850/2017 de 07 de julho de 2017, referente Processo Seletivo Simplificado de
Contagem de Pontos n° 001/2017, autorizado pela Lei Municipal n° 738/2014 de 10 de outubro de
2014.

Considerando o Decreto n° 1822/2017 de 08 de dezembro de 2017, dispOe sobre
prorrogagáo do prazo de validade de Processo Seletivo Simplificado de Contagem de Pontos n°
001/2017.

Considerando a necessidade de continuidade dos servicos pUblicos, garantidos
corn a imediata contratagao dos candidatos aprovados;

DECRETA:

Art. 1.° - Ficam convocados os candidatos classificados no Processo Seletivo
Simplificado de Contagem de Pontos n° 001/2017, discriminados no Anexo I deste Decreto, corn os
respectivos cargos, para no prazo de 05 (cinco) dias Oteis. a contar desta data, a se
apresentarem na Secretaria Municipal de Educacäo e Cultura no Predio da Prefeitura
Municipal de Pontal do Araguaia, no horârio de expediente (07:30 as 13:30h). apresentando os
documentos constantes do Anexo II. deste Decreto. para posterior assinatura de contratos dos
seus respectivos cargos para quais foram classificados.

Paragrafo Unico — A nao apresentacao do candidato dentro do prazo previsto, sem
a devida justificative. sera considerada como desistència tbcita de seu direito no cargo, assumindo,
em seguida, o pr6ximo na ordem classificatOria.

Art. 2.° - Fica o Secretario de Administracäo autorizado a promover a contratacao
dos convocados na ordem de classificacäo final.

Art. 3.° - Os servidores exercerao suas funcOes no local onde forem contratados,
designados de acordo corn a necessidade e conveniéncia do servico pUblico, conforme descrito do
Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Contagem de Pontos n° 001/2017.

Art. 4.° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicOes em contrario.

Registre-se. publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

Pontal do Araguaia - MT. 26 de Fevereiro de 2018.

GERSON R	 E MORAES
Prefeito Municipal

Rua Padre S. Teixeira n.' 23 - Centro — CEP: 78.698-000
Pone: (66) 3401-7450 — E-mail: prefeitura@pmpontaldoaraguaia.com.br



ESTA DO DE MATO CROSSO

Prefeitura Municipal de Ponta! do Araguaia
C N P J N° 33.000.670/0001-67  

DECRETO N.° 1842/2018
	

DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

ANEXO I
DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

• Cargo: INSPETOR DE ALUNOS

Classificacdo	 Nome
12°
	

Josiane Louro da Silva Vedovatto
13°
	

Jocelia da Luz Machado

GERSON	 DE MORAES
Prefeito Municipal

Rua Padre S. Teixeira n.' 23 - Centro — CEP: 78.698-000
Fone: (66) 3401-7450 — E-mail: prefeitura@pmpontaldoaraguaia.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ N° 33.000.670/0001-67        

DECRETO N.° 1842/2018
	

DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

ANEXO II
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATACAO

Para tomar posse, o candidato deverá	 apresentar c6pia de todos os
documentos juntamente corn a documentacâo original (ou cOpia autenticada) que comprove:
01 Cedula de Identidade RG e CPF 	 (

02 Certiclao de nascimento, casamento, divOrcio 	 (

03 Carteira de Trabalho (frente e verso de onde flea a foto) 	 (	 )

04 Carta° PIS / PASEP	 (

05 Titulo de Eleitor 	 (	 )

06 Uma (01) foto 3x4 colorida 	 ( )

07 Atestado Medico de Apticlão para Admissao (emitido por Medico do Trabalho)	 (

08 Carteira de vacinacao dos filhos menores de 5 anos, se for o caso	 ( )

09 Carteira Nacional de Habilitacao, de acordo corn a categoria exigida no edital de concurso ou seletivo	 ( )

10 Certiclao de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso)	 (

11 Certidäo de regularidade do Conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissao

regulamentada

12 Certidäo de regularidade do CPF - Cadastro de Pessoa Fisica. emitido pelo site da Receita Federal 	 ( )
Site: cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao

13 Certidao emitida pelo CartOrio Eleitoral de que o candidato encontra-se quite corn a Justice Eleitoral	 (
Site: www.tre-mt.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

14 Certiclao fornecida pelo CartOrio distribuidor da comarca do domicilio dos Oltimos cinco anos, relativa
existência ou inexisténcia de acOes criminals (corn transit° em julgado)
1 a Grau - Site: cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx
2 a Grau — Site: cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidaoSegundoGrau.aspx

15 Certiclao Negative de Debitos (retirada nesta Prefeitura no Setor de Tributos)	 ( )

16 Certificado de Reservista (sexo masculino

17 Comprovante de escolaridade atraves de histOrico escolar, diploma, ou certificado de conclusäo,
conforme exigência do cargo ao qual concorreu, devidamente registrado pelo MEC; e certificado de
formagäo em informatica. conforme exigência do cargo a que concorreu 

18 Comprovante de residencia, ex. (conta de ague, luz, telefone)

19 CPF do cOnjuge

20 CPF dos dependentes

21 Declaracâo de acOmulo ou nao de cargo pirblico

22 Declaracao de bens

23 Declaracäo de disponibilidade para cumprimento da carga hot-aria integral estabelecida pelo Orgao no
qual exercera a sua funcao

24 Declaracao de Frequencia Escolar (Filhos menores de 14 anos)

25 Declaragao de Nao Parentesco

26 Declaracâo de que nä° infringiu as leis que fundamentam no Edital de Concurso ou Seletivo

27 Exame de Tipo Sanguineo

28 Nirmero da conta corrente ou poupanca da caixa para pagamento de salario

Rua Padre S. Teixeira n.° 23 - Centro — CEP: 78.698-000
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