
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

EDITAL COMPLEMENTAR AO

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo

inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a Legislação Municipal Vigente 

e Demais Legislações Pertinentes, TORNA PÚBLICO nos termos do Edital de Concurso 

Público Nº 001/2014, a complementação do

apresentação dos exames Pré – Admissionais

hrs às 18h00 hrs, no item abaixo especificado, 

- Lista de Exames Laboratoriais Pré 

para análise da junta médica, sob pena de não poder tomara posse, estes exames

responsabilidade do candidato. 

Hemograma completo; Glicose; Uréia; Creatinina; Acido úrico;

Triglicerídios; Transminases (TGO, TG

 

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a data 

indicada, a falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a prática de falsidade 

ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da inscrição do candidato, sua 

eliminação do respectivo concurso público

sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos

Jaciara/MT, 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA
Prefeito Municipal
 
  

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

OS EDITAIS N° 031/2015 E 32/2015 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a Legislação Municipal Vigente 

e Demais Legislações Pertinentes, TORNA PÚBLICO nos termos do Edital de Concurso 

Público Nº 001/2014, a complementação dos Editais nºs 31/2015 e 32/

Admissionais, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das  

abaixo especificado, como segue: 

Lista de Exames Laboratoriais Pré - Admissionais que deverão ser providenciados e

para análise da junta médica, sob pena de não poder tomara posse, estes exames

Glicose; Uréia; Creatinina; Acido úrico; Colesterol total e frações; 

Triglicerídios; Transminases (TGO, TGP); Sorologia para Chagas; Raio X doTorax em PA e perfil.

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a data 

comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a prática de falsidade 

l acarretará o cancelamento da inscrição do candidato, sua 

eliminação do respectivo concurso público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, 

sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos do Edital. 

Jaciara/MT, 19 de Fevereiro de 2015. 

DEMIR GASPAR DE LIMA 
Prefeito Municipal 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso 

com o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a Legislação Municipal Vigente 

e Demais Legislações Pertinentes, TORNA PÚBLICO nos termos do Edital de Concurso 

31/2015 e 32/2015, para 

no horário das  1200 

Admissionais que deverão ser providenciados e apresentados 

para análise da junta médica, sob pena de não poder tomara posse, estes exames são de 

Colesterol total e frações; 

doTorax em PA e perfil. 

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a data 

comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a prática de falsidade 

l acarretará o cancelamento da inscrição do candidato, sua 

e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, 


